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اکنون “صنعت تایر ایران” ششمین دهه
گرای تولید در کشور برشمرد و
ست را نگاه درون
ی فعالیت خود را زیرساختی

دنبال می
کند و در این رهگذر ،فراز و فرودهایی را پیموده عنوان کرد :تولید در کشور از زمانی که شکل گرفته براساس

ِ
و به
تولیدی صادرات محور و
های
طورمسلم تا رسیدن به سر منزل مقصود ،راهی طوالنی تأمین نیاز داخل بوده و نگاه

که صنعت تایر به مقیاس
در پیش دارد .برای این
خورند؛
تر به چشم می
های تولیدی پرکشیده از مرزهای جغرافیایی ،کم
که آوازه
قابل انطباق با استانداردهای جهانی برسد و این
هایی که ساالنه باالی صدمیلیون دالر
ای که شرکت
گونه
ی به

برندهایش از مرزهای جغرافیایی کشور عبور کند و به مفهوم در سال دارای صادرات هستند را بسیار ناچیز برشمردند.
طور
 ،تولید ناب در کالس جهانی داشته باشد؛ به
واقعیِ کلمه

بنده در سخنرانی همایش ملی صنعت الستیک در سال

گذاران عرصه
ی سیاست
قطع نیازمند تفکر ویژه
های صادرات در صنعت تایر را
ترین عامل مانع
ی صنعت و  ،1395مهم

ست.
مدیران صنعت تایر کشور در کالس جهانی

بر 24
اگر امروز شرکت بریجستون ژاپن با فروش بالغ

در چهار شاخص زیر خالصه کردم:

گرا بودن صنعت تایر ایران،
الف -درون

میلیارد دالر به غول تولید تایر در دنیا تبدیل شده و بالغ بر

ها و استانداردها و
نامه
ب -توجه کافی نداشتن به آیین

روزی مدیران و کارشناسان ژاپن و
دست آمده از تالش شبانه
به

وری نیروی انسانی و ،)...
قیمت تمام شده ،کیفیت ،بهره

طور قطع این مهم،
 18واحد تولیدی در سرتاسر دنیا دارد ،به

هایی مانند :مقیاس تولید،
های جهانی (در مفهوم
نُرم

وکار در این
های درست در فضای کسب
گذاری
چنین سیاست
هم

ها
ربط
ای عوامل ذي
های مقطعی و جزیره
گذاری
ج -سیاست

چند شب پیش مدیرکل صندوق ضمانت صادرات ،در

ویژه در بخش
ی ارزش تایر به
د -عدم تکامل زنجیره

گرا و صادرات محور بوده است.
کشور و صدالبته نگاه برون

های پیش ِ
روی صادرات
ای تلویزیوني در مورد مانع
برنامه
ترین مانع پیش ِ
روی صادرات -که بسیار
صحبت کرد و مهم
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وکار در کشور،
در بخش فضای کسب

ها و خدمات فنی و
دستی (مواداولیه ،دستگاه
پایین
مهندسیموردنیاز).

3

سرمقاله

Editorial

ویژه صنعت تایر
گرا بودن صنعت ،به
یابی درون
ریشه

اند.
ها و استانداردهای مرتبط با صنعت تایر نداشته
نامه
و آیین

ی نیاز دارد و
های زیاد
ها و تحلیل
ست که بحث
تخصصی

شوند،
بزرگ پتروشیمیایی داخل کشور تولید و عرضه می

های برون رفت از آن ،امری مهم و البته بسیار
و راه
ست جمعی از مسؤوالن و متخصصان و متفکران بخش
الزم

ی
طورقطع جلسه
صنعت تایر به واکاوی این امر بپردازند و به

کنم که
جا اعالم می
طلبد که البته همین
اندیشیِ متفاوتی می
هم
شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع الستیک ،آمادگی میزبانی

زودی
شاءا هلل به
این عزیزان را با محوریت موضوع دارد و ان
پردازد.
موضوع مهم می
اندیشی به این
های هم
در قالب جلسه
ِ

ها و استانداردها،
نامه
در مورد لزوم انطباق با آیین

ی استانداردهای نوین تایر-
نامه
عنوان “ویژه
ای با
نامه
ویژه

های
ی شرکت
وسیله
در بخش االستومرهای مصنوعی که به

ترین تغییرات فناورانه از بدو تولید تاکنون صورت پذیرفته
کم

و صنعت تایر نتوانسته (و شاید نخواسته) که همگرایی

مؤثری با آنان انجام دهد .امروزه خودروسازان ،پایشان را

ی خودرو (که
اند که استانداردهای  85گانه
در یک کفش کرده
گردد) باید توسط تایرسازان رعایت
 5مورد آن به تایر برمی
توان یافت که از صنایع
شود ،اما کمتر تایرسازی را می

های فراورده را
دستی خود انتظار همگرایی و اعمال الزام
پایین
ی تولیدی آن شرکت داشته باشد.
در مواداولیه

ی  ”91توسط شرکت
ی صنعت الستیک ایران ،شماره
نشریه

اگر بپذیریم که بخش مهمی از کاهش مقاومت غلتشی

مندان صنعت تایر و
متخصصان این عرصه به اطالع عالقه

مواداولیه
توان با سطح
ای مانند  SBR ،PBRاست؛ چگونه می

مهندسی به چاپ رسیده است که در آن نظرهای ارزشمند

مسؤوالن کشور رسانده شده است.

های
گذاری
های حاکمیتی ،مبحث سیاست
یکی از چالش

که از الزام
ی
های  E-Markو برچسب تایر است ،بر عهده

فناوری  60سال پیش  SBRامولسیون ( )E-SBRو

BCR

های مناسب مقاومت
تولیدشده با کاتالیست کبالتی ،به سطح

کند و
وکار را قفل می
گریز است که گاهی مسیر کسب
صادرات

های
غلتشیِ مورد تقاضای خودروسازان و منطبق با الزام

ی دستوری ،صادرات
آید .این موضوع که با یک نامه
برنمی

ها ،نخ
ی ساخت داخل ،مانند انواع دوده
به سایر مواداولیه

متأسفانه در بسیاری موارد کاری از دست فعاالن این صنعت

ست که
شود؛ آب سردی
تایر در مقطعی ممنوع اعالم می
های
ها آجر به آجر زیرساخت
ای که سال
تن نحیف تولیدکننده

طورقطع باید
آزارد .به
شدت می
صادراتی خود را چیده ،به

ها را تحمل کرد تا این فضا ،نهادینه شود و
این سختی
محور ،بتواند با پشتوانه ملی در فضای
ی صادرات
کننده
تولید
المللی ،رقص سماع کند.
وکار بین
کسب

ی ارزش تایر
اما بحث اصلی من در این نوشتار ،زنجیره

ای
دلیل اهمیت موضوع ،انگیزه
در بخش تأمین است که به

نامه شد.
برای تدوین این ویژه

ی مواداولیه برای
ای که تولیدکننده
متأسفانه صنایع داخلی

ها
صنعت تایر هستند ،سیر تعالی مناسبی در راستای الزام
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مرحله
دوم  E-Markدست یافت؟ این موردها قابل تعمیم
ی ِ

روي و  ...نیز است .بدون هرگونه تعارف باید
تایر ،اكسيد
ی صنعت تایر،
اولیه
دستیِ تولید مواد
بپذیریم که صنایع پایین

اند و این مواد تولیدی ،برای تولید
تکامل الزم را طی نکرده
تایر در کالس جهانی مناسب نیست که البته این امر به

گرا بودن این صنایع مربوط است و قدر مسلم صنعت
درون

تقصیر نیست .بدین معنی که شرکت
تایر در این مورد بی

پتروشیمی همواره  E-SBRخود را با سطح فناوری نسل قدیم
داند که مشتری پروپا قرصی
دانسته و می
تولید کرده و می

گاه
نام صنعت تایر دارد که در صف خرید ایستاده و هیچ
به
کند .تولیدکنندگانِ
ضرورتی برای تغییر در خود احساس نمی

نام
دانند که دیوار بلندی به
خوبی می
االستومرهای مصنوعی به
نشریهی صنعت الستیک ایران /شمارهی 95
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ساخت داخل وجود دارد که دسترسی به واردات این مواد

های پس از انقالب صورت پذیرفته است ،ولی
مؤثری در سال

واقع چه زمانی و چگونه
شعار "همین که هست" هستند .به

صنعتی تایر ،دل ُپر دردی از تعامل نامناسب با تایرسازان

عبارتی متکی به
در پیش روی تایرسازان موجود نیست و به

آالت
طورقطع کافی نیست .البته که برخی سازندگان ماشین
به

های
ایم که به الزام
ی مواداولیه خواسته
های تولیدکننده
از شرکت

ی خود را به سختی طی
دارند؛ و با این وجود مسیر توسعه

در این راه عزم جدی دارند و به قولی مو را از ماست تایر

عنوان صنعت پشتیبان صنعت تایر ،در
افزار تولید ،به
و سخت

ای که خودروسازان
نوین و متعالی ما توجه کنند؟ آیا به اندازه

کنندگان
کشند؛ ما تایرسازها ،چنین نگاهی به سوی تأمین
می

آالت
ها و ماشین
ی دستگاه
کننده
راستی صنایع تولید
کنند .به
می

ای به خود
گیرودارِ تولید در کالس جهانیِ تایر ،چه نمره

کارهای وارد شدن به چنین چالشی
مان داریم؟ راه
مواداولیه

هایی بر سر این را ِه ناهموار دارند؟
دهند؟ چه دشواری
می

زای آروماتیک چند هسته
سرطان
های
ای ( )PCAرا از شرکت

موردها.

ِ
فرایندی سرشار از مواد
های
چیست؟ تا چه زمان باید روغن

هایی از این گونه
ها و تهدیداتشان چیست؟ و پرسش
فرصت

ساز داخلی بخریم و صدایمان در نیاید؟ آیا وقت آن
روغن

ایم که با انعکاس
رو ،تالش کرده
ی پیش
نامه
در ویژه

های تایر در کالس جهانی در کشور پدید آید؟ آیا
همسو با الزام

شده بپردازیم.
های اشاره
بر آتش دارند؛ به واکاوی موضوع

ی صنعت تایر،
نرسیده است که تحولی در تولید مواداولیه

ی ارزش تایر ،دستی
نظر افرادیکه در بخش زنجیره
نقطه

ها و
افزاییِ توان دانشگاه
ایم که هم
ای از تکامل نرسیده
به درجه

ی
ی نشریه
ای این شماره
طور یقین فضای چند ده صفحه
به

های
اند) با نیازهای شرکت
هزار شرکت رسیده
بر شش
رقم بالغ

ودل ،شنوا و
فکر در این مورد کافی نیست ،اما ما با جان

بنیان (که این روزها در
های دانش
مرکزهای پژوهشی و شرکت

صنعت الستیک ،برای طرح و انعکاس نظرهای تمامی صاحبان

های موجود برآید؟ به
تایرسازی بتوانند در مسیر رفع دشواری

ی تفکرهای متعالی تمامی عزیزان در مورد موضوع
کننده
منعکس

مواد اولیه نیز همراه و همگام در کالس جهانی ،تولید کنند و

دانم ،از شورای دبیران این
جا بر خود الزم می
در این

ی
نظر من برای تولید در کالس جهانی باید صنایع تولیدکننده

دنبال خود بیاوریم.
ناگزیر باید پیشتاز آنان باشیم و آنان را به
های
افزارهای تولیدی ،اقدام
ها و سخت
در بخش دستگاه
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های دیگر هستیم.
شده در فضاها و مکان
طرح

نامه و تمامی همکارانم در واحد “نتشارات شرکت
ویژه
مهندسی و تحقیقات صنایع الستیک” سپاسگزاری کنم
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مديريت
نگاهی به تغییرات پیش روي صنعت تایر در دنیا

ake a look at the changes ahead in the tire industry around the world
چکیده:
اند.
این مقاله نگاهی است به تحوالت جدید در صنعت تایر دنیا و اقداماتی که صنایع تایرسازی در این زمینه انجام داده

گردد .در بخش محصول تایر مواردی
این تحوالت به دو بخش عمده مواد اولیه و مشخصات کیفی محصول تقسیم می
ها
مانند خودروهای الکتریکی ،خودروهای خودران ،تایر سبز و تایر غیر بادی و همچنین خواص تایرهای مورد نیاز آن

های نوین اختالط مواد اولیه تایر ،استفاده از
مورد بررسی قرار گرفته است .بخش مواد اولیه نیز در خصوص روش

کند و تغییرات استانداردهای  SWRو برچسب تایر ( )Labelingرا
مواد بازیافتی ،پایدار ،تجدیدپذیر در تایر بحث می

باشد ،آورده
نماید .در قسمت پایانی نیز آنچه که از نظر صنایع تایرسازی دنیا به عنوان الزمه این تحوالت می
مطرح می

شده است.

ها،
های کلیدی :تایر سبز ،تایر غیربادی (تایر مفهومی) ،خودروهای الکتریکی ،خودروهای خودران و تایرهای آن
واژه
های استاندارد در رابطه با صدای تایر،
اختالط مواد اولیه در فاز مایع ،استفاده از مواد تایر در تایر ،دستورالعمل
چسبندگی تایر به جاده خیس ،مقاومت غلطشی ،برچسب تایر.

نوع مقاله :مروری
ناصر امامی( ،*,)1اميرحسين بيگلري

مقدمه:
()2

صنایع تایرسازی دنیا بیش از هر

ها ،خودروهای
و تجزیه و تحلیل داده

خودران ،خودروهای الکتریکی ،تجزیه و

 -1رئيس كميته قوانين و استانداردهاي انجمن
صنفي صنعت تاير ،تهران ،ايران
 -2كارشناس انجمن صنفي صنعت تاير ،تهران،
ايران

زمان دیگری در حال تغییرات سریع

تحلیل و جمع آوری اطالعات از تایر

فسیلی به منابع انرژی الکتریکی ،استفاده

هاي مورد بحث و حائز
جمله موضوع

* عهده دار مکاتبات:
emaminasser@yahoo.com

آوری
کاهش مصرف منابع ،فرایند جمع

6

های
هستند .تغییر منابع انرژی از انرژی

از منابع و مواد اولیه پایدار و تجدیدپذیر،

خودرو ،مالکیت اشتراکی خودرو ....،از

ها
اهمیت هستند که با توجه به اهمیت آن
تولید تایر سبز ،تولید تایرهای غیربادی
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مديريت

( )Non-Pneumaticو تولید تایرهای مناسب برای خودروهای

الکتریکی و خودران و موارد فنی ( )Technical Issuesمرتبط
با تایر از قبیل:

management

خودرو).

 )7توانایی و قابلیت حرکت با پنجری (.)Run Flat

 )8کشانش مناسب ( )Tractionبه خاطر گشتاور زیاد

 -مقاومت غلطشی ،مقاومت سایشی ،صدای غلطشی،

موتور خودرو) در خودروهای معمولی حدود  20%کل

 -نیاز به گشتاور باال ،توانایی حمل بار زیاد ،تردهای

خودروهای  EVاین مقدار حدود  %30است.

 -استفاده از مواد اولیه بازیافتی ،پایدار و تجدید پذیر در

()Tire Tread Tear Resistance

چسبندگی تایر به جاده خیس ،کشانش تایر.

ها.
آوری و تجزیه و تحلیل داده
آوری جمع
نازک تر ،فن

گردد .در حالی که در
مصرف انرژی به تایر بر می
 )9مقاومت در مقابل پارگی بیشتر رویه تایر

تایر.

 -قابلیت حرکت تایر با پنچری و . ....

گیرند.
در دستور کار قرار می

بررسی اجمالی خودروهای الکتریکی ،خودروهای خودران و
ها ،تایر سبز و تایر غیربادی
ویژگی تایرهای مورد نیاز آن
()Non-Pneumatic

ها
الف) خودروهای الکتریکی و ویژگی تایرهای مورد نیاز آن
()Electrical Vehicle Technology Impact

ها
ب) خودروهای خودران و تایرهای آن
()Autonomous Vehicle & Tire

در این خودروها موارد زیر حائز اهمیت است:

 )1اطالع از شرایط تایر :درجه حرارت ،فشار ،مقدار
کاهش فشار ،شرایط سایش

 )2مواجهه جاده و خودرو(:)Road Tire Interaction

 )3درجه حرارت و شرایط آب و هوا در زمان حرکت –
 500متر جلوتر –  25کیلومتر جلوتر

تایرهای مورد نیاز خودروهای الکتریکی باید دارای

 )4چسبندگی تایر به جاده در زمان حرکت –  500متر

 )1طرح رویه تایر با صدای کم (.)≥65 db

ها
ها و دست اندازها و چاله چوله
 )5برجستگی

های زیر باشد:
مشخصه

 )2ظرفیت تحمل بار زیاد ( )XL+و ناهمگون .خودروهای

الکتریکی حدود  20تا  30درصد وزن بیشتری در

مقایسه با خودروهای معمولی دارند و توزیع وزن نیز

تر است.
های خودرو نامتقارن
به دلیل وجود باطری

 )3مقاومت غلطشی فوق العاده کم (.)A+

جلوتر –  25کیلومتر جلوتر

 )6قابلیت پنچرروی تایر

ج) تایر سبز (:)Green Tire

در حال حاضر مشکالت بسیاری در جهان وجود دارد که

بی توجهی به آنان نتایج فاجعه باری را در آینده به همراه

 )4مقاومت سایشی بسیار باال (به خاطر گشتاور زیاد

خواهد داشت .کمبود منابع جهانی غذا ،زمین ،آب و نفت

 )5وزن کم (وزن خودرو با توجه به وزن مجموعه باطری

 CO2از جمله این مشکالت هستند.

 )6چسبندگی فوق العاده به جاده (ممانعت از تصادف

است و  %24انتشار  CO2در خودرو مربوط به تایر است.

موتور).

که حدود  650کیلوگرم است ،به تقریب زیاد است).

مديريت :نگاهی به تغییرات پیش رو در صنعت ...

همراه با رشد باالی انتشار گازهای آالینده به خصوص گاز
 %18انتشار گاز  CO2مربوط به حرکت وسایل نقلیه عمومی
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 20تا  30درصد مصرف سوخت خودرو مربوط به تایر و

مقاومت غلطشی آن ( )R.R.است .بنابراین ،نقش خودرو و

توسط انجمن صنایع الستیک چین

(China Rubber Industry

 )Associationتحت عنوان مشخصات فناوری تولید تایر سبز

اهمیت تایر سبز در کاهش مقدار سوخت خودرو و تأثیرات

( )Green Tire Technology Specificationتدوین و در سال 2014

کاهش مقاومت غلطشی به مقدار  %30باعث کاهش مصرف

استاندارد ،مواد اولیه ،فرایند تولید و فراورده تولیدی باید از

شود .به نحوی که
محیطی قابل توجه آن مشخص می
زيست
سوخت معادل  0/5 lit/100 Kmو کاهش مقدار انتشار گاز

شود .در یک نگاه کلی تایر
 CO2معادل  1/2 Kg/100 Kmمی

سبز تایری است که مصرف منابع را در خالل فرایند تولید
و استفاده به حداقل رسانده و دارای سطح باالی عملکردی

در کشور چین به مرحله اجرا درآمد .در این مجموعه

استانداردهای مشخص شده پیروی کنند.

نگاهی به تغییرات پیش رو در صنعت تایر در دنیا

د) تایرهای غیربادی (:)Concept Tire- Non- Pneumatic Tires

تایرهای مفهومی به تدریج در حال شکل گرفتن و حرکت

 -4-1-1تایرهای غیربادی :)Concept Tire( Non- pneumatic tires

و ایمنی بوده و در آن از مواد اوليه زيستي سبز حداكثر

به سمت تولید تجاری در آینده هستند .خالصه وضعیت

مفهومی یا
آینده هستند .خالصه
تجاری در
شرح تولید
به سمت
گرفتن
جامه شکل
برایدر حال
تدریج
Concept
است:
جدول زیر
حرکت به
اینو تایرها
تولید
استبه که
تعاریفی
تایرهایمفاهیم
استفاده شده است .این
وضعیت تولید این تایرها به شرح زیر است:

ای نیاز
های پیچیده
آوری
ها به فرایندها و فن
عمل پوشاندن آن
توان یک دستورالعمل مشخص،
است .یعنی به طور قطع نمی

های
منحصر بفرد و استاندارد برای تولید تایرسبز در شركت

معتبر تولیدکننده تایر در دنیا پیدا کرد.

ها و
ها ،انجمن
های تولیدکننده تایر ،رسانه
کشورها ،شرکت

های مرتبط با تایر و افراد آگاه ،در مورد مفهوم تایر
تشکل

طرح تایر

زمان ارائه

نام شرکت

ردیف

Geneva motor show 2018

oxygen concept

Goodyear

1

Apr. 2017 for bicycle

air free concept

Bridgestone

2

Sep. 2017

no air concept

Toyo

3

first seen 2017

gyroblade concept

Sumitomo

4

2017

visionary concept
launch
I – Flex

Michelin

5

Hankook

6

Jull 2017

طور مثال
اند .به
سبز ( )Green Tireبحث و تبادل نظر کرده

بسیاری از شرکتها در رابطه با تولید تایرهای  conceptمفهومی یا غیربادی پیشرفت تدریجی را تجربه کردهاند و در مورد

شرکت (Technologies
تایرسازی
شرکت
 ،LTکه
مفهومی
تجاریبانیزتولید
نسبترابطه
هابه در
لودرها شرکت
بسیاری از
تایرهایهنوز موارد
داشتهاند ولی
تولیدات
چمنزنی و بعضی
ماشینهای
توسطگلف،
ماشینهای
 )Lehighنیاز
تایرهای مورد

تکنولوژی درسدن آلمان،
است،
شده
میشلین خریداری
انستیتواند از:
بحث عبارت
مورد
عمده

اند و در مورد
یا غیربادی پیشرفت تدریجی را تجربه کرده

 ،Loughborough، Michelinشرکت ( DIKانستیتو آلمان برای

ولی
اند؛
داشته
handlingنیز
نسبت تجاری
بعضی لودرها تولیدات به
Cornering/
lateral

شرکت ( TATCمرکز آزمون خودرو چین) ،Sumitomo ،دانشگاه
فناوری الستیک) ،شرکت  ،Lanxessاز تولیدکنندگان بنام مواد

هايي را در این زمینه به
اولیه صنعت تایر و  )...تعاریف

Noiseو
زنی
های چمن
های گلف ،ماشین
تایرهای مورد نیاز ماشین
بحثي
ي
هاي عمده
در خصوص اين تايرها هنوز نكته
موردRolling
resistance

توان به مواردي از آن ها به شرح زير
وجود دارد كه مي

ولی پیشرفت در زمینه تولید این نوع تایرها بستگی به نوع مواد اولیه و فرایند تولید دارد.

صورت مجزا و در بخش
های متفاوت از  Mixingمواد تا

های موثری
تولید فراورده ارائه و برای تولید تایر سبز گام

یابی به یک تعریف روشن ،مشخص و
اند؛ ولی دست
برداشته
استانداردی که همگان بر آن اتفاق نظر داشته باشند ،هنوز
در دست بررسی است .از این میان ،فقط کشور چین برای

آوری تولید تایر سبز
نخستین بار مشخصات استانداردی برای فن

8

اشاره كرد:

1-Noise
2-Cornering/ lateral Handling
3-Rolling Resistance

پیشرفت در زمینه تولید این نوع تایرها بستگی به نوع

مواد اولیه و فرایند تولید دارد.
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عمده مورد بحث عبارتاند از:
Noise
Cornering/ lateral handling

مديريت

management
Rolling
resistance

ولی پیشرفت در زمینه تولید این نوع تایرها بستگی به نوع مواد اولیه و فرایند تولید دارد.

های نوین اختالط مواد اولیه تایر ،استفاده از مواد
روش

-Tangential / Intermeshing

بازیافتی ،پایدار ،تجدیدپذیر در تایر ،تغییرات  SWRو برچسب

-Chemical Reactor

تایر ()Labeling

-Tandem Mixing

الف) اختالط مواد اولیه تایر در فاز مایع (:)Liquid Phase mixing

در سال  2016شرکت (،)HF - Harbourg Fredenburg

هاي حائز
 100سالگی تولید بنبوری را جشن گرفت .از نكته

توان به موارد
اهميت و قابل طرح در اين  100سال مي

زير اشاره كرد:

 )1توسعه و نوآوری مداوم و بی وقفه در خالل این مدت
برای ارتقاء اختالط مواد اولیه تایر مانند:

-2Wings;4Wings etc. New Profiles

مديريت :نگاهی به تغییرات پیش رو در صنعت ...

های یاد شده در باال هنوز در اختالط
ولی باوجود پیشرفت

اند.
آل نرسیده
مواد به توزيع و پخش ( )Dispersionایده

 )2فقط در صنایع تایرسازی از این نوع سیستم اختالط
شود.
( )Conventional Mixingاستفاده مي

هاي سنگین،
 )3در نوع اختالط  ،Conventionalدستگاه

کند استفاده
تر می
که ابعاد و اندازه کارخانه را بزرگ

بودن زمان اختالط و
اي و طوالني
شود .چند مرحله
مي

همچنين توزيع و پخش ناكافي از مشکالت این سیستم

9
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 -1استرس کمتر در آمیزه تولید شده

آوری اختالط
 )4برای دستيابي به توزیع ،پخش و فن

 -2تشکیل باندهای مؤثر بین رابر و فیلر

هاي
اختالط در فاز مایع :بررسی امکان اختالط در کارخانه

 -4اختالط در میلی ثانیه

مطلوب ،فاز مایع مد نظر قرار گرفته است.

هاي تولید
های مصنوعی و طبیعی (کارخانه
تولید کننده الستیک

کننده  SBRو  )Latexاز سال  1980آغاز شده است.

 -3پخش یکنواخت عالی

 -5در دسترس
بودن مواد ورودی ( )Latexبا کیفیت باال
 -6بهبود مقاومت غلطشی تایر تا حدود %20

هاي اختالط در فاز مايع توسط تولیدکنندگان
ويژگي

-7

ها و تجهيزات به نسبت ساده و سبك
 -1از دستگاه

موادي مانند شیره الستیک ( ، )Latex Rubberرزین ،اسید

الستیک
های مصنوعی ( )Synthetic Rubberبه شرح زير است:
شود.
استفاده مي

بهبود مقاوت رویه تایر در مقابل پارگی ()Tear Resistance

تا حدود %35

استئاریک ،واکس محافظت کننده ،سیالن  ،Silaneروغن

ها باعث رسیدن به توزيع و پخش
آوری آن
 -2نوع فن

توانند
ها ... ،می
فرایند ،آنتی اکسیدانت ،بعضی از شتابدهنده

 -3درك مطلوبي از واكنش بين مواد وجود دارد.

مایعدروصنعت تایر در
حالت رو
دو پیش
تغییرات
نگاهی به
شیمیایی در
كه بعضی مواد
توضيح اين

شود.
آل می
ایده

افتد.
ثانیه اتفاق می
 -4اختالط در فاز مایع در میلی

منافع کلیدی و اساسی در اختالط در فاز مایع به شرح

به صورت مایع وارد سیستم اختالط در فاز مایع شوند.

ها
جامد وجود دارند و بعضی از مواد جامد نقطه ذوب آن

گراد است؛ ولی عمده مواد شیمیایی به
زير  80درجه سانتی

گراد دارند ولی عمده مواد شیمیایی در حالت
سانتی
درجه
حالت مایع و
هستند.
پودری
موجود هستند و بعضی نقطه ذوب زیر 82حالت
جامدكرد:
زير بيان

هستند.

:NR latex – Carbon black
10
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این فرایند بهنسبت ساده بوده و در شرایط فعلی تجهیزات الزم برای اختالط در شرکتهای میشلین و تویو و  Cabotو مس

 EVEوجود دارد .به طور احتمال به سرعت این روش فرا یند در میان تولیدکنندگان دیگر تایر رایج و معمول خواهد ش
فراگیری باعث تغییرات اساسی در فرایند تولید قالب تایر میشود و به احتمال قوی قیمت شیره کائوچوی طبیعی

(x

مديريت

management

دوده (:)NR latex – Carbon Black
اختالط التكس كائوچوي طبيعي با

های
کند .مدل
فناوری برای تولید رویه تایر  TBRاستفاده می

برای اختالط در شرکت
های میشلین و تویو و  Cabotو

كوچك در حال شکل گرفتن است که با فراگیر شدن این

این فرایند ساده بوده و در حال حاضر تجهیزات الزم

هاي
هاي تایرسازی براساس کارخانه
تجاری جدید در کارخانه

مسنک و  EVEوجود دارد .به طور احتمال به سرعت این

تر
گیری خواهد یافت .کوچک
فرایند نیاز به  SSBRافزایش چشم

روش فرایند در میان تولیدکنندگان دیگر تایر رایج و معمول

هاي
سازی با تولید مستربچ
هاي تایر
شدن اندازه کارخانه

خواهد شد .این فراگیری باعث تغییرات اساسی در فرایند

( SSBR – Silica )Master Batchو انجام اختالط مواد اولیه تایر

کائوچوی طبیعی ( )Latexافزایش خواهد یافت.

هاي دیگر این امکان وجود دارد
تولید الیه و رویه در کارخانه

شود و به احتمال قوی قیمت شیره
تولید قالب تایر می

های
هاي تایرسازی در آینده فقط شامل قسمت
که کارخانه

اختالط  SSBRبا سيليكا (:) Solution SBR - Silica

تر از اختالط التكس كائوچوي
این فرایند بسیار سخت

طبيعي با دوده بوده و زمان اختالط آن بیشتر است.

هاي دیگر و همچنین ،انجام فرایندهای
در فاز مایع در کارخانه

SSBR

در محلولی که به
شود.
طور عموم  Hexaneاست ،بسپارش می
بازیافت حالل و کاتالیست با حضور سیلیکا مشکل است.
پس ،باید از  Re – Agglomerationذرات سیلیکا ممانعت شود.

برای انجام این فرایند نیاز به درک و فهم مناسبی از فرایند

ساخت و پخت ( )Building – Curingباشد.

ب) استفاده از مواد بازیافتی ،پایدار و تجدید پذیر در
تایر (،)T 2 T Material Use
استفاده از مواد تایر در تایر ()Tire To Tire Material Use

نگاهی به تغییرات پیش رو در صنعت تایر در دنیا
استفاده از مواد تایر در تایر و استفاده از مواد بازیافتی

پایدار و تجدیدپذیر به سرعت در حال گسترش است.

مواد و
بازیافت2248
زمینه تا سال
تجدیدپذیر
بازیافتی و
شرکتمواد اولیه
استفاده از %82
اختالط تولید
فرایندهایخود که
رسیدنو به اهداف
اختالط رابهبرای
میشلین
LT )Lehigh
(Technologies
پایدار وکه در
تایرو باالستیک
سیلیکا
طور کلی

MRP
الستیک
درخشانیاز پودر
زیر استفاده
جدول
است ،یاری
تولیدی
تایرهای
خاص درصد
بازیافت صد
جمعآوری
میکرونیزهتوسط
سال 2017
دارد ،در
سابقه
رساند.تایر
مسنک میاولیه
میشلین،
های
است .شرکت
مصنوعی وبه طور

استفادهاز
زمینه استفاده
مقطعدرفعلی و
این در
Recovered
carbon
شرکتبازیافتی
 -Reclaimدوده
)Micronized
Rubber
(و EVE
شرکت
خریداری شد.
میشلین
بازیافتی در میان
الستیک میشلین
اختالط– هستند.
این فناوری
Powderدارای
بازیافتی،
منابع که
استفادهدر ازآینده را
بیوایزوپرن
dandelion
شده از
برخوردار تهیه
الستیک طبیعی
شده ازاز برنج
تولید
است و از
مزیت –بیشتری
صنعت
سیلیکایاین
بزرگان
موادپایدار و
اولیه
 Guayuleوتایر،
مواد و تایر برای
این از

پایدار و تجدید پذیر هستند را ،نشان میدهد.
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پیشنهاد برای تغییرات اساسی در مقادیر و ویژگیهای مقاومت غلطشی ،صدای غلطشی تایر،

خیس برای اخذ  Emarkبرای تأیید نوع تایر:
تایر روبهدرجاده
صنعت ...
چسبندگیپیش
مديريت :نگاهی به تغییرات
 -1-3-2تصویب الحاقیه برای استاندارد :R117
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این پیشنهاد به دنبال بحث و بررسی و مذاکرات طوالنی توسط گروه کاری ( )Working Groupمربوط به اتحادیه اروپا تحت
عنوان:

6
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پیشنهاد برای تغییرات اساسی در مقادیر و ویژگیهای مقاومت غلطشی ،صدای غلطشی تایر،

چسبندگی تایر به جاده خیس برای اخذ  Emarkبرای تأیید نوع تایر:

management

 -1-3-2تصویب الحاقیه برای استاندارد :R117

این پیشنهاد به دنبال بحث و بررسی و مذاکرات طوالنی توسط گروه کاری ( )Working Groupمربوط به اتحادیه اروپا تحت

تجدیدپذیر تخصص بسیار باالیی دارد و میشلین را برای

عنوان:

رسیدن به اهداف خود که تولید تایر با استفاده از %80

میکرونیزه  ،)MicronizedRubberPowder( MRPالستیک بازیافتی

( ،)Reclaimدوده بازیافتی ( ،)Recovered Carbonسیلیکای تولید

طبیعی تهیه شده از
برنج،
 2048شده از
 Dandelionو
تجدیدپذیر تا سال
"Proposal
for amendments
الستیک to the
02 series
of amendments
to regulation
مواد اولیه بازیافتی و پایدار و R117

آوری و بازیافت صد درصد تایرهای تولیدی است،
و جمع

 Guayuleو بیوایزوپرن؛ در آینده از مواد بازيافتني پايدار و
"Informal document GRB-66-03
تجديد پذير هستند.

دهد كه پودر الستیک
رساند .جدول زیر نشان مي
یاری می
برای تأیید نوع تایر و اخذ  Emarkمطرح شده که خالصه این پیشنهاد به شرح زیر است:

نگاهی به تغییرات پیش رو در صنعت تایر در دنیا
نگاهی به تغییرات پیش رو در صنعت تایر در دنیا

زمان اجرا برای مرحله  )Stage 3( 0از اول نوامبر  )1 Nov 2020( 2222برای هر سه پارامتر گفته شده در باال ،برای اخذ
زمان اجرا برای مرحله  )Stage 3( 0از اول نوامبر  )1 Nov 2020( 2222برای هر سه پارامتر گفته شده در باال ،برای اخذ
تأییدیه نوع تایر  )Tire Type Approval(Emarkماست و طبق جدول زیر برای فروش یا ورود تایر به سرویس:
سرویس:
ورود تایر به
فروش
شمارهی 95
الستیک ایران/
ییاصنعت
نوع تایر  )Tire Type Approval(Emarkماست و طبق جدول زیر برای نشریه
تأییدیه12

7
7

نگاهی به تغییرات پیش رو در صنعت تایر در دنیا
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مديريت

های
ج) پیشنهاد برای تغییرات اساسی در مقادیر و ویژگی
مقاومت غلطشی ،صدای غلطشی تایر ،چسبندگی تایر به جاده
خیس برای اخذ  E-Markبرای تأیید نوع تایر:
د) تصویب الحاقیه برای استاندارد :R117

این پیشنهاد به دنبال بحث و بررسی و مذاکرات طوالنی

management

نظر گروه کاری ( )Working Groupاین است که ارتقاء

هرچه بیشتر سطح عملکرد تایر ،سطح ایمنی تایر و

دهد که از نظر
حفاظت از محیط زیست را افزایش می

( )Cost / Benefitهزینه  /فایده نیز بسیار سودآور و مفید
است .محدوده استانداردهای پیشنهاد شده از نظر فنی –

توسط گروه کاری ( )Working Groupمربوط به اتحادیه

طور که در سال 2016
تکنیکالی قابل دسترس هستند .همان

"Proposal For Amendments To The 02 Series Of Amendments

های مشخصه استاندارد برای آینده ،به صنایع
داشت .محدوده

اروپا تحت عنوان:

حدود %50تایرها با محدوده پیشنهادی استاندارد مطابقت

"To Regulation R117 Informal Document GRB-66-03

های الزم برای
دهد که بتوانند زیرساخت
تایر فرصت می

برای تأیید نوع تایر و اخذ  E-Markمطرح شده که خالصه

و تغییرات الزم در طراحی را در مورد تایرهای جدید با

این پیشنهاد به شرح زیر است:

زمان اجرا برای مرحله  )Stage 3( 3از اول نوامبر 2020

( )1Nov 2020برای هر سه پارامتر گفته شده در باال ،برای

اخذ تأییدیه نوع تایر  )Tire Type Approval( E-Markتعيين

هایی را در زمان مناسب فراهم
ها و توسعه
چنین پیشرفت

های قابل قبول انجام دهند.
هزینه

بینی تغییرات برای برچسب تایر (:)Tire Labeling
ه) پیش

در برچسب پیشنهادی جدید مواردی مانند نام تولید کننده،

 )Sاز اول نوامبر  )1 Nov 2020( 2222برای هر سه پارامتر گفته شده در باال ،برای اخذ
شده است .جدول زیر زمان فروش یا ورود تایر به
سرویس نام
اخذ و افزون بر آن ،اطالعات
مطرح شده
 QRبرای
Codeباال،
تجاری ،در
سرویس :شده
گفته
پارامتر
سه
فروش یاهر
برای) برای
ز اول نوامبر 1 Nov 2020( 2222
به
تایر
ورود
جدول زیر
طبق
است و
دهد:
نشان مي
 )Tire Typم را
اضافی در مورد وضعیت تایر در زمان رانندگی در برف و
 )Tireماست و طبق جدول زیر برای فروش یا ورود تایر به سرویس:
یخ نیز مدنظر قرار گرفته است.
پارامترهای جدیدی که در آینده در مورد برچسب تایر به

صورت اجباری مد نظر قرار خواهند گرفت ،عبارتند از:
)1

تایرهای روکشی یا  Retreaded Tireمشمول این

شد؛اخذ
جهت
استانداردباال
 )Stاز اول نوامبر  1 Nov 2030(( 2202برای هر سه پارامتر ذکر شده در
خواهد

برایمرحله
اجراوبرای
نوامبر
)Stageبه از اول
مربوط به مقدار سایش تایر و برآورد
 )2زیر اطالعاتی
پیشنهاد شده
 2030جدول
یز طبق
سرویس ن
فروش 4یا(4ورود
زماناست
 )Tire Type Apم

پارامتر ذکر شده در باال جهت اخذ
گفته هر
پارامتربرای
1 Nov
(2030
2202
از اول نوامبر
(2030
سهباال جهت
شده در
هر سه
 ()1Novبرای

مسافت پیمایشی قید خواهد شد .در شرایط فعلی در حال

به)Tire Type
(Approval
تأییدیهو نوع
گیری و برآورد مقدار
اندازه
های آزمون
ارزیابی
پیشنهادبرایشده
روشزیر
جدول
تعيينیزشدهطبق
سرویس ن
E-Markیا ورود
برایتایرفروش
اخذاست
 )Tire Typeم

است .جدول بعد زمان فروش یا ورود تایر به سرویس را

دهد:
نشان مي

سایش تایر و مسافت پیمایشی هستند.

مدیر ارشد شرکت فیات کرایسلر در مورد مصرف

زني
سوخت (مقاومت غلطشی) و پارامترهای دیگر مانندچنگ

گوید که
در زمين خيس ( )Wet Gripو صدای غلطشی می
کنندگان خواهیم خواست که تمام تایرهای
ما از تمام تأمین

 )Wاین است که ارتقاء هرچه بیشتر سطح عملکرد تایر ،سطح ایمنی تایر و حفاظت از

نیز ...بسیار سودآور و مفید است .محدوده
فایده)
هزینه
( Cost
/ Benefit
صنعت
پیش /رو در
تغییرات
نگاهی به
که از نظر مديريت:

ر فنی – تکنیکالی قابل دسترس هستند .همانطور که در سال  2210حدود %52تایرها با

این است که ارتقاء هرچه بیشتر سطح عملکرد تایر ،سطح ایمنی تایر و حفاظت از

ابقت داشت .محدودههای مشخصه استاندارد برای آینده ،به صنایع تایر فرصت میدهد که
چنیننظر
از
است.درمحدوده
الزمو درمفید
تغییراتآور
بسیار سود
مناسبنیز
زمانفایده)
هزینه /
Cost
/ Benefit
طراحی را
فراهم و
هایی( را در
توسعه
پیشرفتها و
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نگاهی به تغییرات پیش رو در صنعت تایر در دنیا

8

در برچسب پیشنهادی جدید مواردی مانند نام تولید کننده نام تجاری ،QR code ،مطرح شده و افزون بر آن ،اطالعات
اضافی در مورد وضعیت تایر در زمان رانندگی در برف و یخ نیز مدنظر قرار گرفته است.
پارامترهای جدیدی که در آینده در مورد  Tire labelingبه صورت اجباری مد نظر قرار خواهند گرفت ،عبارتند از:
 )1تایرهای روکشی یا  Retreaded tireمشمول این استاندارد خواهد شد.
 )2اطالعاتی مربوط به مقدار سایش تایر و برآورد مسافت پیمایشی قید خواهد شد .در شرایط فعلی در حال ارزیابی
روشهای آزمون برای اندازه گیری و برآورد مقدار سایش تایر و مسافت پیمایشی هستند.
مدیر ارشد شرکت فیات کرایسلر در مورد مصرف سوخت (مقاومت غلطشی) و پارامترهای دیگر مانند
 Wet gripو صدای غلطشی میگوید که ما از تمام تأمینکنندگان خواهیم خواست که تمام تایرهای با کالس  Aاز نظر
برچسب را بهعنوان تایر تجهیزی ( )Original Equipmentبرای ما ارسال کنند.
در برچسب پیشنهادی جدید مواردی مانند نام تولید کننده نام تجاری ،QR code ،مطرح شده و افزون بر آن ،اطالعات
اضافی در مورد وضعیت تایر در زمان رانندگی در برف و یخ نیز مدنظر قرار گرفته است.
پارامترهای جدیدی که در آینده در مورد  Tire labelingبه صورت اجباری مد نظر قرار خواهند گرفت ،عبارتند از:
 )1تایرهای روکشی یا  Retreaded tireمشمول این استاندارد خواهد شد.
 )2اطالعاتی مربوط به مقدار سایش تایر و برآورد مسافت پیمایشی قید خواهد شد .در شرایط فعلی در حال ارزیابی
روشهای آزمون برای اندازه گیری و برآورد مقدار سایش تایر و مسافت پیمایشی هستند.
مدیر ارشد شرکت فیات کرایسلر در مورد مصرف سوخت (مقاومت غلطشی) و پارامترهای دیگر مانند
 Wet gripو صدای غلطشی میگوید که ما از تمام تأمینکنندگان خواهیم خواست که تمام تایرهای با کالس  Aاز نظر
برچسب را بهعنوان تایر تجهیزی ( )Original Equipmentبرای ما ارسال کنند.

 -3نتیجه گیری

تایر:تجهیزی
صنعتتایر
عنوان
دره
شدهرا ب
برچسب
کالس -A1-از نظر
با
تغییرات انجام
3

نسبت طوالنی برای استفاده از مواد بازیافتی،
 -3تاکید به

پایدار و تجدید پذیر
( )Original Equipmentبرای ما ارسال کنند.
بهبود
صدای
کاهش
سرعتبه جاده
چسبندگی تایر
 -1تاکید کوتاه مدت و میان مدت برای بهبود مقاومت
تایر،تجاری
موانع
ايجاد
خیس،دليل
پيشرفت به
غلطشی،ترديد در
-4

مقاومت سایشی تایر و . ....
نتیجه گیری

الف) تغییرات انجام شده در صنعت تایر:

 -1تاکید کوتاه مدت و میان مدت برای بهبود مقاومت
غلطشی ،چسبندگی تایر به جاده خیس ،کاهش صدای

تایر ،بهبود مقاومت سایشی تایر و ....
 -3نتیجه گیری
 -2تاکید میان مدت بر مواد اولیه و فرایند تولید تایر

و لجستیک

کنندگان در مقابل قیمت باالتر
 -5وجود مقاومت در مصرف
برندهای پریمیوم ()Premium

 -6موارد دیگر

ب) بازخوردهای مورد نیاز

 -1-3تغییرات انجام شده در صنعت تایر:

14

نشریهی صنعت الستیک ایران /شمارهی 95
 -1تاکید کوتاه مدت و میان مدت برای بهبود مقاومت غلطشی ،چسبندگی تایر به جاده خیس ،کاهش صدای تایر ،بهبود
مقاومت سایشی تایر و . ....
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 اقدام برای انجام تغییرات مورد نیاز-3

سازی سازمان برای پذیرش تغییرات
 آماده-4

های تجاری داده محور
 حرکت به سمت مدل-1

ریز برای آینده
های برنامه
اندازی گروه
 تشکیل و راه-2
مراجع

1. Change in the global tire industry, David Show, Oct 2018
2. Tire in Europe, GRB-66-01-Add.1, September 2017
3. Proposal for amendments to the 02 series of amendments to Regulation 117, September 2017
4. Tire technology EXPO 2019
-

New European tire labeling regulation, IDIADA

-

Lehigh Technologies,2019

-

EV Vehicle technology impact(SMITHERS)

-

Liquid Mixing by David Show, March 2019
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...  نگاهی به تغییرات پیش رو در صنعت:مديريت

علمی -فنی
وضعيت ساخت دستگاهها و تجهيزات موردنياز صنعت تايرسازي
(پرسهای پخت – قالب تاير)

tatus of machinery and equipment needed by the tire industry
)(baking presses - tire mold
چکیده:
سازی رابطه مستقیم و نزدیکی با رشد صنایع تایرسازی دارد .یکی از ابزارهای بسیار مهم
رشد و گسترش صنعت ماشین
رو جهت
ح آج تاير توليدي است .از اين
هزینه اندازه و طر
برای تأمین نیاز بازار به تایر خودرو امکان تغییر سریع و کم

كند .در اين مقاله به
روز شدن تكنولوژي ساخت قالب ضرورت پيدا مي
افزايش ساخت قالب در كمترين زمان ممكن ،به
است.
ها ،و تجهيزات مورد استفاده در صنعت تاير در ايران و جهان پرداخته شده
بررسي وضعيت ساخت قالب ،دستگاه

تاير ،تجهيزات برش ،ماشين برش ،خط اختالط.
هاي پخت ،قالب
های کلیدی :پرس
واژه

نوع مقاله :مروري

مقدمه

ابراهيم عصمتي

به موازات رشد و توسعه صنایع

سازی برای
های ماشین
در ایران فعالیت

سازی
های ماشین
تایرسازی در ایران ،فعالیت

های
صنایع تایرسازی با کپی کاری از نمونه

نیز در این حوزه با رشد مالیمی آغاز

ها از
خارجی که فناوری حاکم بر آن

های اولیه پس از انقالب با
شده و درسال

پیچیدگی کمتری برخوردار بوده و یا مونتاژ

طور نسبی
های خودکفایی داخلی به
انگیزه

ها از
ها و تجهیزاتی که فناوری آن
دستگاه

های دولتی قرارگرفته؛ ولی
موردحمایت ارگان

منابع خارجی به دست آمده از حدود 30

های دقیق توسعه صنعتی
به دلیل نبود برنامه

سال پیش توسط سازندگان داخلی آغازشده

اندازهای روشن در این زمینه و
و چشم

است.

مدير عامل شركت كاراگستر ،تهران ،ايران

* عهده دار مکاتبات:
esmati@karagostar.com
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است.

همچنین ،شرایط نامطلوب اقتصادی و عدم

سازان" از اوایل دهه 60
شرکت "ماشین

های صنعتی خارجی،
ارتباط مناسب با بنگاه

تحت لیسانس مک نیل فرانسه به مونتاژ و

های مختلفی مواجه بوده
با فراز و نشیب

های پخت مکانیکی مشغول شده
ساخت پرس
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ولی نهایتاً به دلیل عدم تقاضای مناسب و نیاز صنایع تایرسازی

گذاری باال ،برخورداری از دانش فنی برای ساخت
بر حجم سرمایه

های پخت هیدرولیک ،که شرکت نامبرده از فناوری
داخلی به پرس

و تولید دستگاه
گیری از نیروهای متخصص و کارآمد
ها و بهره

بهره بوده ،و مشکالت اقتصادی احتمالی ،فعالیت خود را در
آن بی

گزاران صنعتي از
شرط ضروری است؛ اما بسياري از سرمايه

هایی
این زمینه متوقف کرد .به دنبال آن ،از اوایل دهه  70شرکت

چنين امكاناتي محروم بوده و محدود بودن بازارهاي هدف نيز در

های
چون "مکانیکال""،کیان آرا "و "پاناپارس" با کپی کردن ماشین

ها نقش كليدي داشته است.
اداره و يا گسترش فعاليت آن

تر
های ساده
تایرسازی بایاس و تجهیزات بندسازی و برخی ماشین

تر به
های کوچک
غیر از چند شرکت بزرگ که از ادغام شرکت

(مانند رپ زنی و یا قیلیپر زنی) شروع به فعاليت كردند .که

وجود آمده ،با داشتن يك واحد قوي تحقيق و توسعه نوآوري،

ها نیز به دلیل محدودیت تقاضا و مناسب نبودن شرایط
آن

كند ،قادر به ساخت بسیاری از
روز مي
كه دانش فني خود را به

های خود در این حوزه پایان بخشیده و یا
اقتصادی به فعالیت

های خود را به
ها بیشتر فعالیت
ها هستند .سایر شرکت
دستگاه

جبهه کاری خود را تغییر دادند .شرکت "تحقیقات كنترل صنعتی

های تایرسازی ،پرس
یک یا چند ماشین پرمصرف (مانند ماشین

ي
های خود درزمینه
جنوب "نیز از اوایل دهه  ،70افزون بر فعالیت

پخت و یا تجهیزات برش) معطوف ساخته و در همان محدوده

ساخت تجهیزات کنترلی صنایع مختلف ،بخشی از فعالیت خود را

توان به سازندگان کم محصول و
ها را می
فعالیت می کنند ،که آن

های آزمون تایر (ماشین یونیفورمیتی ،درام تست
برساخت ماشین

بندی کرد:
پر محصول طبقه

و آزمون مقاومت غلتشی) متمرکز کرده و همچنان به فعالیت خود
در سطح محدود ادامه داده است.
از اواخر دهه  70شرکت "تایر ماشین" نیز با دریافت فناوری
های تایرسازی و
از شرکت هربرت ،تمرکز خود را بر ساخت درام
های پخت تیوب و فالپ قرارداد که به دلیل نبودن تقاضای
پرس

سازندگان کم محصول :به گروهی از ماشین سازان اطالق
کنند ،مانند
شود که حداکثر سه نوع ماشین را تولید می
می
های زیر:
شرکت

• ( HERBERTپرس پخت و تجهیزات پخت)
• ( CARTERتجهیزات خط اختالط)

های تایرسازی،
مناسب و تدوام نداشتن درخواست از سوی شرکت

• ( VMIماشین تایرسازی ،تجهیزات برش)

های تایرسازی فعالیت
صنعت" نیز در حوزه ساخت و تعمیر درام

• ( KONSTRUKTAاکسترودر و ماشین برش)

نهایتاً فعالیت خود را متوقف نمود .شرکت دیگری به نام "بهنامان
می کرد که همچنان به مقدار كم نسبت به ساخت تجهيزات مورد
هاي داخلي در حال فعاليت است.
نياز كارخانه

• ( BESTORFاکسترودر وکلندر)،

• ( RODOLFO COMMERIOکلندر نخی و سیمی)
• ( DALIANمیکسر و میل و بچ آف)

شود
سازندگان پرمحصول :به گروهی از ماشین سازان گفته می
هاي تايرسازي
سازندگان جهانی دستگاه

سازند
که بیشتر (نه همه) تجهیزات تولیدی صنایع تایرسازی را می

ها و تجهیزات
شده بر سازندگان دستگاه
مطالعات انجام

های
کنند؛ مانند شرکت
های تایرسازی را تأمین می
و نیاز شرکت

دهد که به دلیل
مورداستفاده در صنایع تایرسازی نشان می
تنوع فرایندها و سلسله عملیات مختلف برای تولید تایر ،گستره
ها و تجهیزات تولیدی از توجه زیادی برخوردار بوده و
دستگاه

ها نیست؛ زیرا افزون
عموماً یک شرکت قادر به تأمین همه دستگاه

علمی -فنی :وضعيت ساخت ماشينها و ...

زیر:

های برش)
ها به جز ماشین
• ( HFاغلب دستگاه

ها به جز خط اختالط ،خط
• ( MESNACاغلب دستگاه
کلندرینگ و خط اکسترودر)،
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ها به جز کلندرینگ و اکسترودینگ)
• ( MHIاغلب دستگاه

ها صنعت
در جدول زیر لیست  30سازنده برتر دستگاه

تایرسازی را که تاحدی برحسب مقدار فروش ساالنه مرتب
اند ،مشاهده می کنید .در این جدول حوزه فعالیت هر یک
شده
ها و تجهیزات خطوط تولید
ها درزمینه ساخت دستگاه
از آن
شده است.
مشخص
دهد که بعضی
های بزرگ و موفق نشان می
ساختار شرکت
ها یا افرادی از کشورهای
ها شرکت
چندملیتی بوده و سهامداران آن
ها
قدرتمند صنعتی هستند؛ این وضعيت باعث شده قدرت نفوذ آن
در بازارهای مختلف افزایش یابد .از طرف دیگر ،قوانین و مقررات
دست و پاگیری برای فروش و صادرات محصول خود نداشته و
های تشویقی صادراتی برخوردار هستند
در بسیاری موارد از بسته
های چینی را مثال زد.
توان شرکت
که در این مورد می
های
مطلب دیگری که باید به آن توجه کرد سیر تکاملی شرکت
بزرگ است که ابتدا فعالیت خود را با تولید یک یا چند ماشین
چندان پیچیده) شروع کرده و سپس ،با تثبیت شرایط اقتصادی
(نه
های برتر ،دانش و مهارت خود
خود و جذب دانش فنی از شرکت
اند .این
روز کرده و در میدان عمل با موفقیت روبرو شده
را به
ها ،قدرت
اند با تشکیل هلدینگ
ها در مراحل بعدی توانسته
شرکت
تولیدی و اقتصادی خود را افزایش داده و درصد بیشتری از
سهم بازار جهانی را کسب کنند.
های اقتصادی از
های نامبرده ،همراه با کسب موفقیت
شرکت
اند و این
گذاری درزمینه تحقیق و توسعه غافل نبوده
سرمایه
ها بوده است.
موضوع یکی از رازهای موفقیت این شرکت
سازی در کشور
هاي ماشین
تجربه
سازی در کشور ،به ویژه در حوزه صنعت
کارنامه ماشین
تایرسازی ،غیر از مواردی که با موفقیت نسبی همراه بوده است
درپاره ای موارد چندان درخشان نبوده و پیشینه قابل قبولی ندارد.
های مختلف (نمایشی ،تمکینی،
سازی در ایران با انگیزه
ماشین
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شده است که توجه
رانتی ،حمایتی ،اورژانسی و کارآفرینی) انجام
به هریک از موارد یادشده قابل تأمل است:

شدن
ها برای حسن شهرت ،مطرح
• در برخی موارد شرکت
و یا تبلیغات به منظور دریافت امتیازات مقطعی دست به
ای از یک ماشین زدند؛ که این عملیات در
ساخت نمونه
مانده و از این حد تجاوز نکرده
همان سطح نمایشی باقی

است.

• گاه بنا به ضرورت و در شرایط تنگنا از سوی مقامات

شده که واحدی
هاي داده
مافوق دستور ساخت دستگاه

اند هرچند وجه
شده و نسبت به ساخت اقدام كرده
تأسیس
اقتصادی آن چندان موردتوجه نبوده است.

اند
ای موارد افرادی که به مراکز قدرت نزدیک بوده
• در پاره
با دریافت رانت و تسهیالت ویژه ،واحدهایی را برای

ها،
اند ،که فعالیت بعض از آن
سازی تأسیس کرده
ماشین

جا كه روابطي بوده ،با اشكال مواجه شده است.
از آن

شده
های انجام
• برخی ماشین سازان داخلی ،بنا به حمایت

از سوی مدیران وقت که خود به محصول موردنظر نياز

اند ،دست به اقدام زده و واحدی را برای تولید
داشته
اند که به دلیل عدم تداوم
محصول موردنظر تأسیس کرده

ها بعد از مدتي با عدم دريافت سفارش مواجه
اين حمايت

ها دچار مشكل شده است.
و فعاليت آن

• در مقاطعی مانند شرایط جنگی و مانند آن بنا به
نیازهای فوری واحدهایی برای تأمین تجهیزات موردنیاز

اند که پس از رفع شرایط اضطراري نتوانستند
شده
تأسیس

به حيات خود ادامه دهند؛ زيرا توليدات از اين دست
طور كلي فاقد توجيه اقتصادي بوده و صرفاً براي
به
شوند.
ريزي مي
كردن نيازهاي آني و ضروري پي
برطرف

• در مواردی نادر ،افرادی به نیت کارآفرینی در این راستا
گذاری کرده و متناسب با نیازهای بازار برای
سرمایه

اند .فعاليت اين
ریزی کرده
هاي خاصی برنامه
تولید دستگاه
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های
سازی کاربرد دارند و پرس
کنند که بیشتر در صنعت قطعه
های پخت تزریقی تولید می
 پرس25,24,23,9,8&30 های ردیف
شرکت
توانند برای تولید بالدرپخت نیز مورداستفاده قرار گیرند
نامبرده می
U=UPSTREAM EXIPMENT ,S=SAMALL MIXER

NO
4

X

INSPECTION& TIRE
TESTING

MESNAC CO. LTD.

X

CURING

3

X

CUTTING

VMI HOLLAND BV

EXTRUDING

2

CALENDRING

HF GROUP

MIXING
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1

BUILDING

GLOBAL RUBBER &TIRE MACHINERY MAKERS

X

X

X

X

X

U

X

X

X

X

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

X

X

X

X

X

5

KOBE STEEL CO.

X

X

X

6

TROESTER GMBH & CO. KG

7

SAFE-RUN

8

LWB STEINL GMBH CO.& KG

X

9

KLOECKNER DESMA ELASTOMERTECHNIC

X

10

DALIAN R&F MACHINERY CO. LTD.

11

COMERIO ERCOLE

12

YIYANG RUBBER AND PLASTIC

X

13

LARSEN & TURBO LTD.

S

14

GUILIN RUBBER MACH FACTORY

15

DOUBLESTAR MECHANICAL LTD.

16

QINGDAO DOUBLESTAR R&P MACH CO. LTD.

17

CONTI MACHINERY

18

SINO-RUBBER MACHINERY CO. LTD.

19

TIANGIN SIAXIANG TECHNOLOGY CO. LTD.

X

20

KRAUSSMAFFEI BERSTORFF GMBH

X

21

NAKATA ENGINEERING CO. LTD.

22

COMERIO ERCOLE SPA.

23

REP INTERNATIONAL

X

24

MAPLAN

X

25

ARBURG GMBH + CO. LTD.

X

26

BEIJING JINGYIE MECHNICAL CO. LTD.

X

X

27

GUILIN RUBBER R&D INST.

X

X

28

SCUT BESTRY TECHNOLOGY CO. LTD.

U

29

SICHUAN YAXI RUBBER& PLASTICS MACHINERY

X

30

TUNG YU

X
X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X  وضعيت ساخت: فنی-علمی
... ماشينها و
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طور نسبی با موفقیت همراه بوده است.
ها به
شركت
سازی در
با توجه به مراتب باال نتایج حاصل از تجارب ماشین
توان به صورت زیر خالصه کرد:
ایران را می

های فنی اولیه
 )1کسب تجربه

 )2شناخت محصول موردمطالعه

شده
های انجام
 )3غیراقتصادی بودن بیشتر فعالیت

 )4عدم گسترش و توسعه واحدهای فنی موجود و
ماندن در مقياس کوچک تولیدی
باقی

Science & Technology

( HF Group )1آلمان)
( VMI )2هلند)

( MESNAC )3چین)

( Mitsubishi Heavy Industries )4ژاپن)
( KOBELCO )5ژاپن)

( TROESTER )6آلمان)
( Safe-Run )7چین)
( LWB )8آلمان)

( Desma )9آلمان)

وضعيت ماشين سازان جهانی صنعت تاير و رابر

( Dalian Rubber & Plastics Machinery )10چین)

تر اشاره شد ،رشد و گسترش صنعت
طور که پیش
همان

سازان در پالتفرم خود برنامه ""Industry 4
در آینده ماشین

سازی رابطه مستقیم و نزدیکی با رشد صنایع تایرسازی
ماشین

کنندکهاینبرنامه
راکهبهانقالبچهارمصنعتیمشهوراست،دنبالمی

های بیشتری از سوی
دارد .طبیعی است که هرچه درخواست

ها و تجهیزات استوار است .مطابق این
بر تولید هوشمند دستگاه

های ماشین ساز نیز نسبت به رفع
مشتریان مطرح شود ،شرکت

های فناورانه ،اتوماسیون تجهیزات و هوشمند سازی
برنامه ،نوآوری

تفاوت نخواهند بود؛ آنان برای رفع نیازهای
ها بی
گونه نیازمندی
این

گیرد .همچنین،
ها اصلی ماشین سازان را در برمی
ها ،گرایش
فعالیت

ریزی و اقدام کرده كه این امر موجب شکوفایی صنایع
برنامه

روز و پیشرفته به تدریج
كارگيري فناوري به
ها با به
این شرکت

سازی می شود .ضعفی که طی دو سال گذشته متوجه
ماشین

های اخیر ،بسیاری از
کنند .درسال
بازار مصرف را تصرف می

صنعت تایرسازی بوده است باعث شده که در مجموع فروش

های تولیدی خود را بر مبنای هوشمندسازی و
ها برنامه
شرکت

ها این صنعت در سطح جهانی  4/2درصد کاهش یابد
دستگاه

اند که این موضوع در
ریزی کرده
ها پی
ارتقاء اتوماسیون دستگاه

و در سال  2016میالدی به  4/6374میلیون دالر کاهش یابد.

ای که در چند سال
های تایرسازی یک مرحله
بسیاری از ماشین

هاي 2017
چنانچه رشد  5درصدي صنعت تايرسازي طي سال

مشاهده است.
اند ،قابل
شده
اخیر ساخته

رود که درآمد حاصل از
تا  2021تداوم داشته باشد ،انتظار می

های سازندگان برتر جهانی در حوزه صنعت
با مطالعه فعالیت

هاي تایرسازی در سال  2021میالدی به 5/634
فروش دستگاه

های مزبور بیشتر با
شود که شرکت
تایر و رابر مشخص می

های برتر
میلیون دالر برسد .در مجموع در سال  2016شرکت

اند
گذاری باال و متناسب با بازارهای هدف توانسته
حجم سرمایه

ساز در حوزه صنایع تایرسازی با درآمد کمتری مواجه
ماشین

در مقیاس تولیدی مناسب در چند حوزه مشخص فعالیت خود

سازان که رتبه اول تا دهم جهانی را به خود
اند .این ماشین
بوده

را متمرکز

کنند .همچنین ،از پرداختن به ساخت و تولید

اند .در سال  2016از فروش کل جهانی ،سهمی
اختصاص داده

تجهیزاتی که تقاضای کمتری دارند و از نظر ميزان توليد مناسب

معادل  44درصد داشته كه نسبت به سال  2015درآمدشان از

كه ممكن است تنوع محصوالت خود
نیستند ،پرهیز و تا آنجايي

یافته است.
ها به میزان پنج و نیم درصد کاهش
فروش دستگاه

ها معمو ً
ال به دلیل حجم تقاضا
اند .این شرکت
را محدود ساخته

اند از:
این ده شرکت برتر عبارت

های
های تایرسازی بیشتر درزمینه ساخت ماشین
از سوی شرکت
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ریزی
های پخت و بعضی تجهیزات برش برنامه
تایرسازی ،پرس

Science & Technology

تواند یکی از فاکتورهایی
است .این فرایند جایگزینی می

ها است.
كرده و این محصوالت از محورهای اصلی تولیدهاي آن

های هیدرولیک باالبرده است.
باشد که تقاضا را برای پرس

دارای تخصص الزم بوده که نسبت به ساير سازندگان در این

های
ي دیگر که باید به آن توجه کرد اين است كه شرکت
نکته

هاي بزرگ بر ساخت
زمینه متمایز هستند .اينكه چرا توجه شركت

های خود را
سازی طی فرایند ادغام دامنه فعالیت
بزرگ ماشین

تواند
هاي پخت متمركز شدند مي
هاي تايرسازي و پرس
ماشين

پذیری خود را افزایش
گسترش بخشیده و قدرت اقتصادی و رقابت

ناشي از داليل زير باشد:

اند با ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه
ها توانسته
اند.اين شرکت
داده

های دیگري نیز
ها در زمینه
از طرف ديگر ،هریک از اين شرکت

• در کشورهای در حال توسعه (مانند هند ،ایران ،پاکستان
و  )...که صنعت تایر که رو به رشد است فناوری
بایاس رو به پایان بوده و فناوری رادیال جایگزین آن

شود .برای نوسازی خطوط خود نياز به تغيير فناوري
می

هاي اختالط ،اکسترودینگ و کلندرینگ نداشته و
در بخش
بیشتر نیاز به تغییر تجهیزات ساخت و پخت و خطوط

برش دارند.

های تایرسازی و
ها تایرسازی ،تعداد ماشین
• در همه کارخانه
های پخت نسبت به سایر دستگاه
پرس
هاي تولیدی بيشتر

های یاد شده نسبت به
است .درنتیجه تقاضا برای ماشین

سایر دستگاه
تر است.
هاي افزون

های تایرسازی
• سرعت تغییر در فناوری ساخت ماشین
یابی به زمان ساخت کمتر و دقت بیشتر در
(جهت دست
مونتاژ اجزاء تایر) نسبت به دستگاه
هاي دیگر بیشتر بوده

هاي قديمي براي
های تایرسازی معتبر از ماشين
و شرکت
كنند تا
كنند .آنان تالش مي
هاي طوالني استفاده نمي
سال

ي كه راندمان و
هاي جديد
هاي پيشين را با دستگاه
دستگاه

کیفیت بهتری دارند ،جایگزین کنند.

ها بسیار
• با توجه با تولید تایرهای رادیال ،که تولید آن
های
تر از تایرهای بایاس است ،پرس
تر و دقیق
حساس

های
گوی نیازمندی
مکانیکی نسل پیش چندان جواب

های
های نوین نبوده و گرایش به استفاده از پرس
فناوری

های گذشته و اخیر رو به افزایش بوده
هیدرولیک طی سال
علمی -فنی :وضعيت ساخت ماشينها و ...

و نوآوری و همچنین ،ارتباط با مراکز صنعتی و دانشگاهی نسبت
سازی دانش موجود خود اقدام و سازمان
به تولید دانش نوین و به
های نوین مجهز ساخته و در این زمینه بخشی
خود را به فناوری
اند .از سوی
های پژوهشی کرده
از درآمد خود را صرف فعالیت
های
گذاری مشترک با شرکت
های بزرگ با سرمایه
دیگر ،شرکت
ي جديد
دیگر توان مالی و صنعتی خود را افزایش داده و كارخانه
توانند از تسهیالت و نیروی
اند تا به
هايي تاسيس كرده
را در مكان
شده محصوالت
تر استفاده کنند .آنان همواره به بهای تمام
کار ارزان
اند.
خود توجه کافی داشته
سازی براي ساخت پرس پخت تاير در ايران:
وضعيت ماشين
در حال حاضر ،شرکت مهندسی کاراگستر با همکاری شرکت
های پخت تایر بوده است .در
کننده اصلی پرس
هربرت آلمان تأمین
های تایرسازی،
تر واحدهای فنی برخی از شرکت
گستره کوچک
مانند کویرتایر ،نسبت به تأمین نیازهای خود ساخت ،یا بازسازی
كنند.
های پخت خود اقدام مي
پرس
فناوری در دسترس شرکت مهندسی کاراگستر این فرصت را
های تایرسازی ایران فراهم کرده که بتوانند در صورت
برای شرکت
های پخت با فناوری
رفع مشکالت مالی خود نسبت به تأمین پرس
روز اقدام نمایند.
های
های احداث شرکت
بدیهی است در صورت اجرای پروژه
سازی در کشور
جدید تایرسازی ،فرصت الزم برای توسعه ماشین
های پخت با سهولت بیشتری
ها به پرس
فراهم شده و نیاز پروژه
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از منابع داخلي تأمين خواهد شد.

های توسعه موجود (در
• در صورت محقق شدن طرح

کم دو طرح با ظرفیت  50هزار
بینانه دست
حالت خوش

های پخت
تن) در بهترین حالت تقاضا در مورد پرس

تواند حدود  165دستگاه ارزیابی شود که با توجه
می
ها با فناوری روز و مطابق
به تجارب قبلی ،ساخت آن
تواند به مدت حداقل
استانداردهای جهانی مقدور بوده و می

های شرکت سازنده را پوشش دهد .پس
 4سال فعالیت
از آن برای یک مدت طوالنی حداقل  5ساله ،سفارش

Science & Technology

سازی تاير در جهان:
وضعيت قالب
با عبور از سوابق تاریخی ساخت قالب تایر در جهان ،که با
های فناوری جدی مواجه شده ،وضعیت کنونی در
فراز و نشیب
این رشته صنعتی به اختصار به شرح زیر است:

های
های تایر در جهان توسط شرکت
• بیش تر نیاز قالب
پذیرد که در رأس آن
سازی کشور چین انجام می
قالب

های مایل است.
شرکت

های قالب ساز
• بخش دیگری از نیاز به قالب توسط شرکت

های بزرگ تایرسازی انجام
غیرمستقل وابسته به شرکت

ای از سوی تایرسازان دریافت نخواهد شد و اين
عمده

های گودیر ،میشلن ،کنتینتال و
می شوند( .مانند شرکت

كمتر اقتصادي تلقي كرد؛ چراكه اميدي به تداوم آن وجود

های
های قالب تایر نيز ،شرکت
• گروه دیگری از تأمین کننده

هاي پخت تاير را
ي توليد پرس
تواند پروژه
موضوع مي

ندارد .از طرفي با وجود شرايط اقتصادي حاكم بر كشور

توان به بازارهاي جهاني نيز
هاي موجود نمي
و محدوديت

دل بست زيرا بازاريابي چنين محصولي كه رقباي شناخته

شده بسياري در سطح جهاني دارد كار چندان آساني
نخواهد بود.

غیره)

قالب ساز مستقلي هستند که در کشورهای مختلف
اند.
پراکنده

ای بین  2تا  3درصد فروش برای خرید
اختصاص بودجه
های تولیدکننده تایر این امکان را فراهم
قالب تایر توسط شرکت
های سازندگان قالب تایر جهان پایدار
کرده تا بازار فروش شرکت
و مستدام باشد .فناوري ساخت قالب تایر بر پایه دو فناوری

مزايای و معايب ساخت ماشين و قالب در ايران:

ها و ابزارهای پیشرفته
کاری با ماشین
ریخته گری دقیق و ماشین

مزايا:

پذیرد .عمده سازندگان قالب تایر از قدمت بیش از ده
انجام می

• منابع انسانی ارزان

هاي مورد
ها و تجربه
سال برخوردار بوده و به دلیل داشتن مهارت

• منابع انرژی ارزان

هاي
نياز براي ساخت قالب و همچنين برخوردار بودن از دستگاه

• مواد اولیه ارزان

مدرن ،میدان را برای ورود سایر تولیدکنندگان به عرصه ساخت

معايب:

كنند.
قالب تایر خالي نمي

المللی
هایتجاریبین
• محدویت

های سیاسی و اقتصادی
• ناهنجاری

های موجود برای مشتریان صاحب رانت
• رانت
ای
• مشتریانغیرحرفه

های انتقال فناوری
• محدودیت

• پایین بودن سطح فرهنگ صنعتی در کشور
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های تاير در ايران:
وضعيت ساخت قالب
خوشبختانه با خدمت  25ساله شرکت مهندسی کاراگستر
های
درزمینه ساخت انواع قالب تایر بیشتر نیاز کشور درسال
گذشته در اين زمينه برآورده شده است .وجود سازنده داخلی
قالب تایر در شرایط متفاوت رونق اقتصادی یا بحران اقتصادی
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ی کند.
نقش مهمی را در تولید تایر کشور ایفا م

Science & Technology

ی کند .به همین دلیل ،در
شدن فناوری تولید ضرورت پیدا م

های تایرسازی برای تولید تایر خود نیاز به تغییر مداوم
شرکت

ها و تکنولوژی جدید به خط موجود
سال  1398با افزودن دستگاه

طرح و اندازه دارند .یکی از ابزارهای بسیار مهم برای تأمین

های فوالدی دو
شرکت مهندسی کاراگستر ظرفیت ساخت قالب

هزینه اندازه و
نیاز بازار به تایر خودرو امکان تغییر سریع و کم

یافته و کمبود موجود در این گروه از
پارچه و سگمنتال افزایش

روز
های آج تایر است .بنابراین ،افزایش ساخت قالب و به
طرح

های تایر در عمل منتفی شده است
قالب

مراجع
1. Ashcroft, J.; Guide for the Selection of Personal Protective Equipment for Emergency First Responders, National Institute of
Standards and Technology, Washington, USA, 2007.
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مديريت
استفاده از شیوههای مکانیزه برای بهرهبرداری مؤثر از سیستمهاي مدیریت

کیفیت در صنعت تایر

se of mechanized practices for effective utilization of quality
management system in tire industry
چکیده:
های
آوری ،پایش و پردازش اطالعات تولید و یا برخی از خروجی
های مدیریت کیفیت؛ جمع
با توجه به الزامات سیستم

ها باید انجام شود تا تمام پارامترهای کیفی تحت کنترل قرار گیرند .به دلیل تنوع زیاد اطالعات ،انجام اقدامات
دستگاه
های کنترلی اغلب با تأخیر همراه بوده و
موقع برای حفظ پارامترهای فرایندی مؤثر بر کیفیت ،در محدوده
اصالحی به
های مدیریت کیفیت و دالیل از دست
ناپذیر خواهد بود .در این مقاله ،پس از مرور سیستم
از دست رفتن کیفیت اجتناب
ها تایرسازی اقدام خواهد شد.
شده به کارخانه
های تحمیل
رفتن کیفیت و خروج فرایندها از کنترل ،نسبت به بررسي هزینه

ساخته و محصول برای مدیریت بچ
های مکانیزه ردیابی مواد نیم
برداری از سیستم
برای غلبه بر این مشکالت ،امکان بهره

ها در
هاي برخط و نمایش آن
ها تولیدی و همچنین ،تهیه گزارش
های دستگاه
بندی و پردازش داده
و نیز استخراج ،دسته

شبکه  ITکارخانه یا در شبکه نت بررسی خواهد شد.

های کیفی ،مدیریت بچ ،پایش برخط.
های کلیدی :کیفیت ،هزینه
واژه

نوع مقاله :مروري
رحيم رحماني
كارشناس ارشد صنعت تاير ،تهران ،ايران
* عهده دار مکاتبات:
rahmani_star@yahoo.com

مقدمه

از اوایل دهه هفتاد شمسی و به

به موازات آن انتظارات و امیدهای زیادی

ISO
9000

های مبتنی
یافتن تولید بر مبنای سیستم

ها با تالش زیادی موفق
این شرکت

گرفت .موفقیت در کسب گواهی استقرار

موازات بازسازی صنایع کشور ،کار
استقرار استانداردهای سری

های بزرگ شروع شد.
در شرکت
سازی این
به آموزش ،ترویج و پیاده
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های خود شده و
ها در کارخانه
سیستم

ها برای سامان
در بین کارشناسان آن

بر استانداردهای "جادویی" جدید شکل
ها در هر شرکت موجی از
این سیستم
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ها ایجاد و سیل تبریک و شادباش
شادی و رضایت در آن

management

های مدیریت کیفیت
سیر تکامل نظام

ها سرازیر
به مدیریت ،کارشناسان و کارگران این شرکت

از زمان شروع به تولید صنعتی کاالهای مصرفی ،موضوع

عنوانشاهدیبرموفقیتخوددرامرتأمینالزاماتکیفیموردنظر

روی مدیران واحدهای تولیدی ظاهر شد .با افزایش تولید

ها نیز از این "برگ برنده" به
و مدیریت ارشد شرکت
های متفاوت استفاده
کنندگان نهایی ،به شیوه
مشتریان و مصرف
های بعد ،ثابت شد باوجود اینکه استقرار این
می کردند .در سال

ها و بروز ضایعات به صورت معضلی در پیش
کاری
دوباره

کنندگان به وجود
انبوه کاالها و حق انتخابی که برای مصرف
های ناشی از ضایعات در خطوط
آمد .افزون بر ضرر و زیان

کارگیری
ها به هر تقدیر کاری مفید بود؛ اما لزوم به
سیستم

تولید ،از دست رفتن برخی پارامترهای کیفی موردنظر طراح

های مدیریتی
همچنان باقیمانده و لزوم توجه به سایر حوزه

ها را با چالش بزرگی مواجه
امر رقابت مطرح و کارخانه

ها
ناپذیر بوده است .ولی بیشتر مشکالت شرکت
آن اجتناب

ای در بازار و در
محصول ،به صورت عامل تعین کننده

ها برای دستیابی به موفقیت ،الزم
وکار آن
برای ارتقای کسب

ها در
های زیادی برای غلبه بر این معضل
ساخت .تالش

های دیگری
بر داده شده توسط مشاورانی که سیستم
میان

در ابتدا سعی در جداسازی تولیدهاي معیوب و به دنبال آن

های
حل
ها به راه
خواهد بود .در همین ارتباط ،اقبال شرکت

مثل اصول ارتقاء بهره
وری ،نظام کایزن EFQM ،5S ،و

توان درک کرد.
شد ،می
ها سیستم دیگر ترویج می
ده

ای از سیر تکامل
در این مقاله ،پس از بيان تاریخچه

های کنترل کیفیت ،تضمین کیفیت،
گیری سیستم
و شکل

ها و عوامل
های تایرسازی ،ریشه
مدیریت کیفیت در شرکت

شده و
عدم دستیابی به کیفیت مطلوب ،تعریف یا شناسایی

های تایرساز،
هایی که به شرکت
سپس ،منشأ ضرر و زیان

ها انجام شد .با تشکیل واحدهای کنترل کیفیت
تمامی کارخانه

هاي پیشگیرانه در دستور كار قرار گرفت .در ادامه این
اقدام
هایی مانند
ها ،سیر تکاملی طراحی و استقرار سیستم
تالش

بازرسی کاالی نهایی و یا نیم ساخته ،ممیزی و کنترل

مراحل تولید ،استفاده از فنون آماری در قالب کنترل کیفیت
آماری ( ،)SQCو همچنین ،کنترل فرایند آماری ( )SPCطی

شد که هر کدام در زمان خود توانستند بخشی از مشکالت

را حل کنند.

شود ،مرور خواهد
به دلیل از دست رفتن کیفیت تحمیل می

هاي
هاي باکیفیت و مشخصه
با توجه به اهمیت زیاد تأمین قطعه

های مالی به خاطر
شاخص کمی برای برآورد ضرر و زیان

طراحي و مورد پايش دقيق قرار دادند .یکی از مشکالت

های کیفیت به عنوان
شد .برای این بررسی ،از هزینه
طرف،
از دست رفتن کیفیت استفاده خواهد شد .از یک
های مدیریت کیفیت و
توجه به محوریت و اصالت سیستم

از طرف دیگر ،مشکل اساسی بخش بزرگی از کارکنان

هايي را
مورد نیاز خودروسازان بزرگ دنیا ،آنان سيستم
ها در ابتدا رعایت استانداردهای جداگانه
کنندگان قطعه
تأمین

برای هر خودروساز بود .سه شرکت بزرگ خودروسازی

آمریکا یعنی فورد ،کرایسلر و جنرال موتور باهدف کاهش

 ،مورد بررسي قرار خواهد
هاي این سیستم
در رعایت الزام

های مدیریت
هزینه تأمین قطعات ،اقدام به ادغام سیستم

توانند به کنترل و یا حداقل به تشخیص سریع خروج
می

9000
 QSبود.

ای که
های مکانیزه
گرفت .در پایان این مقاله برخی از نظام

های کنترلی کمک کنند ،بررسی
پارامترهای کیفی از محدوده

خواهند شد.

مديريت :استفاده از شیوههای مکانیزه برای ...

کیفیت خود کردند که نتیجه کار تدوین و معرفی استاندارد
بارونق کار و تولید انبوه خودروسازان داخلی در اواسط

دهه  70شمسی ،استفاده از استاندارد جدید 9000
،QS
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ها خودرو
کننده قطعه
های تأمین
اساس کار ارزیابی شرکت

است.

از این استاندارد تا اوایل دهه  80شمسی ادامه داشت.

های
ها بیشتر بر فعالیت
ها ،تأکید اصلی آن
فعالیت شرکت

های تایرساز داخلی قرار گرفت .استفاده
و همه شرکت
خودروسازان بزرگ دنیا در این دهه ،به تفاهم تاریخی ادغام

های مدیریت کیفیت در استاندارد جامعی تحت
همه سیستم

های
ها در بیشتر حوزه
ب) باوجود فراگیر بودن این سیستم

در ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با تولید قطعات موردنیاز
خودروسازان است.

عنوان 16949
 ISO/TSدست یافتند .در فاصله زمانی کوتاهی

های جزئی گفته شده ،معرفی و استقرار
ج) باوجود نقص

های
ساز و البته شرکت
های قطعه
ها ،شرکت
دنبال آن
و به

ها در این امر کمک
درگیر کردن واحدهای متفاوت کارخانه

این سیستم جدید مورد اقبال خودروسازان داخلی قرارگرفته

های مدیریت کیفیت ،به فراگیر کردن مفهوم کیفیت و
سیستم

تایر ساز داخلی نیز با تالش زیاد موفق به استقرار آن

کرده است.

معرفی
شده  ISO/TS16949بسیاری از انتظارات خودروسازان

ها در اغلب موارد تشریفاتی ،کم اثر
تایرسازی ،این سیستم

ها خود شدند .باوجود آنکه استاندارد جامع
در کارخانه
داد ،مراعات استانداردهای تکمیلی دیگری نیز از
را پوشش می
ها مورد پیگیری بود.
طرف آن

های
د) از نگاه مدیران میانی و سرپرستان تولید شرکت

و تحمیلی هستند.

ها به حل
ها ،این سیستم
و) از دید مدیران ارشد شرکت

تعداد زیادی از خودروسازان بزرگ در سه سال اخیر

کنند .تایرسازها
مشکالت اساسی آن ها کمک زیادی نمی

کیفیت صنعت خودرو کردند که دامنه کاربرد آن نسبت به

های کیفی به نسبت باالیی مواجه بوده و
طورکلی با هزینه
به

اقدام به تدوین استاندارد 16949
 IATFیا سیستم مدیریت
16949
تر شده است .هدف از تدوین
 ISO/TSباز هم وسیع

این استاندارد توسعه مدیریت کیفیت و بهبود مستمر آن

گیری از ایجاد عیب ،کاهش نوسانات
براساس تأکید بر پیش

تر
های بیش
و اتالف در زنجیره تأمین از طریق اعمال کنترل

بر آن در نظر گرفتهشده است .در اين سيستم همچنین،

های امتیازی
هاي جدیدی باهدف توجه بیشتر به کارت
الزام
شده است.
مشتریان و پرداختن به بازخوردهای آنان تعریف
همچنین ،تأمین الزامات خاص مشتریان ،اطمینان از صالحیت
مالکین فرایندها ،کارایی و اثربخشی فرایندها ،و مدیریت

ها تأکید زیادی شده است.
ریسک

شده برای
های معرفی
بندی سیر تکاملی سیستم
در جمع

همچنان با مشکالت نقدینگی ،ضایعات ،برگشتی از بازار و
دارند.
در رقابت با واردات مشکل

یابی در ایجاد محصوالت نامنطبق
ریشه

در طراحی محصول جدید ،پارامترهای مؤثر بر عملکرد

هاي
مطلوب تایر در سرویس و اجرايي بودن دستورالعمل

بینی حدود
توليدي مورد توجه طراح بوده است .وي با پیش
ها و نیز با تعیين
مجاز و نوسان ابعاد یا خواص نیم ساخته
ها ،دستورالعمل
مقدار مجاز نوسان تنظیمات موردنیاز دستگاه
بینانه
و طرح خود را عرضه مي كند .در نگاهی بسیار خوش
توان
شده به
های داده
رود با رعايت دستورالعمل
انتظار می

تايري با سطح كيفي مورد انتظار طراح يا دهنده دانش فني

توان به موارد زیر اشاره کرد:
های تایرساز کشور ،می
شرکت

های
توليد كرد .در این صورت ،به بازرسی ،آزمون و کنترل

های متفاوت کاری آنان کمک مؤثری کرده
تایرسازی در حوزه

شود.
نشده و محصولی هم از بازار برگشت نمي

های
ها مسلماً به شرکت
الف) معرفی و استقرار این سیستم
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طورکلی
در عمل ،این کار در هیچ کارخانه تایرسازی ،و به

در تولید هیچ محصول صنعتی ،عملی نبوده و نوسان

پارامترهای مؤثر بر کیفیت محصول نهایی در هر زیر
فرایندی وجود داشته که باید این نوسانات را به عنوان امری

ناپذیر تلقی کرد؛ ولی به منظور مديريت
طبیعی و اجتناب

ي مدوني داشت.
ها بايد طرح و برنامه
كاهش اين نوسان

management

ها
کاری
شدن دوباره
• زياد

شدن بخشی از محصول تولیدي
• ضايع

شدن سرمايه و زمان براي شناسایی اقالم نامنطبق
• تلف

 -2علل خروج فرایندهای تولید از حدود مجاز دستورالعمل

ها یا محصول
های تولید نیم ساخته
در هر کدام از ایستگاه

طرح جامعی به منظور پیشگیری یا کاهش دامنه نوسانات

توانند موجب خروج
نهایی ،علل بسیار متنوع و زیادی می

ها از چند زاويه به
ها متفاوت و مرتبط با آن
است تا جنبه

از حدود مجاز اسپک شوند .در زیر برخی از این عوامل

ها ،الزم
طورکلی به منظور کنترل مناسب آن
نامطلوب ،و به

شرح زير بررسي شود:
 -1منابع تأمین کیفیت

الزم است ضعف کیفی محصول ناشی از مشکالت دانش

طراحی ،از افت کیفیت محصول ناشی از طراحي ،ار كاهش

ها و حدود مجاز تفكيك
كيفيت ناشي از عدم رعايت رواداري

شوند .مورد اول تحت عنوان "كيفيت طراحي" و مورد دوم
شوند:
"كيفيتانطباقي"بهشرحزيرتوضيحدادهمي

الف) در صورت وجود ضعف در "کیفیت طراحی"

• بروز مشکل کیفیت به خاطر عدم رعایت پارامترها و
اصول طراحی است که با کنترل فرایندهای تولید ،حل

شود.
نمی

شده کنترلی و متعاقب آن
فرایندهای مربوطه از حدود تعیین
شوند:
برده می
نام

• وجود نوسان در کارکرد ماشین

• وجود نوسان در خواص یا مشخصات مواد اولیه و یا
نیم ساخته ورودی به ایستگاه کاری مربوطه

• وجود نوسان در شرایط نگهداری یا زمان نگهداری نیم
ها در انبارک های میانی
ساخته

• استفاده از اپراتورهای غیرماهر یا با آموزش ناکافی ،دارای
انگار
عادات کاری متفاوت یا سهل

گیری
• استفاده ناشیانه یا نامناسب از وسایل پایش و اندازه

(وسایل غیرکالیبره ،معیوب) ،و عدم صحت و دقت

گیری
هایاندازه
سیستم

هاي نامطلوب در تأسيسات
• نوسان

درپی یا طوالنی ماشین
های پی
• توقف

• ضعف طراحی موجب بروز ضایعات در خط تولید

• نوسان شرایط محیطی (مانند نور ،درجه حرارت،

• بروز مشكالت عملكرد در شرايط سرويس محصول در

یادآور می شویم که بیشتر نوسانات یا تغییرات ناخواسته

شود.
نمی

شرایط سرویس.

ب) در صورت پايين بودن "كيفيت انطباقي" و خروج فرایندهای
تولید از حدود کنترلی و یا حدود مجاز دستورالعمل:

ها و محصول نهایی
ديدن کیفیت نیم ساخته
• آسيب
مديريت :استفاده از شیوههای مکانیزه برای ...

ها یا روزهای متوالی کاری
رطوبت )..در نوبت کاری

در پارامترهای باال ،عالوه بر صدمه به کیفیت ،باعث از
شوند .از میان پارامترهای
دست رفتن کمیت تولید هم می
باال ،کارکنان مستقیم تولید ،کمترین نقش را در ایجاد

شوند.
هاي مرتبط داشته كه البته منجربه افت كيفيت مي
عيب

با توجه به موارد باال الزم است تمام پارامترهای مؤثر بر
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کیفیت محصول نهایی در تمامی مراحل تولید شناسایی و

ها ،ضایعات تولید ،برگشتی از بازار و کاهش
کاری
با دوباره

ها ،مستلزم صرف هزینه است .پس نتیجه
حذف نوسان

دهد که باید بین دو گروه از
را پذیرفت .تجربه نشان می

ها با هدف کاهش یا
تحت کنترل قرار گیرند .اعمال کنترل

می گیریم که متناسب با دور شدن تدریجی هر کدام از

پارامترهای مؤثر بر کیفیت محصول از مرکز استاندارد ،به
همان نسبت از دست رفتن کیفیت را هم خواهیم داشت.
با خروج پارامترها از حدود استاندارد ،دیگر طرح موضوع

کاهش کیفیت موضوعیت نداشته و باید از ضایعات صحبت

تدریجی قیمت فروش ناشی از سوء شهرت محصوالت

دادن
ي ازدست
آوردن كيفيت و هزينه
ها ،هزينه بدست
هزینه

های کیفیت
توان هزینه
كيفيت ،تعادلی وجود داشته باشد .می
بندی کرد:
های زیر دسته
سادگی در سرفصل
را به
های پیشگیری از بروز خرابی
الف) هزینه
های ارزیابی
ب) هزینه

کرد .همچنین ،در صورت خروج فرایندهای تولیدی از حدود

های ناشی از ایجاد خرابی در داخل سازمان
ج) هزینه

حدود موردنظر طراح ،ایجاد ضایعات ،تبعات عملکرد نامطلوب

های ناشی از ایجاد خرابی در داخل یا خارج از
هزینه

های مؤثر بر کیفیت از
کاری ،دور شدن شاخص
مجاز ،دوباره

های ناشی از ایجاد خرابی در خارج از سازمان
د) هزینه

محصول در سرویس ،از دست رفتن زمان تولید مفید و البته

ها را کاهش داد .یکی
سازمان بسیار باال بوده و باید آن

زمان
ها در بیشتر موارد هم
هاي مالی ناشی از وقوع آن
آسيب

تواند
تنهایی می
نام تجاری محصوالت آن است که خود به

ها و
دستیابی به کیفیت موردنظر طراح در تولید نیم ساخته

ها باید
های ناشی از ایجاد خرابی
برای کاهش مؤثر هزینه

های ناشی از این نقایص ،همه در یک راستا بوده و
هزینه

شود .همین طور ،هر تالشی برای
به شرکت تحمیل می
طورکلی در تولید محصول ،الجرم به کاهش ضایعات هم
به

داشتن
کمک خواهد کرد .هر اقدامی برای تحت کنترل نگاه
ها و دور ریز
کاری
فرایندهای تولید ،به دلیل اجتناب از دوباره

(ضایعات) ،به تولید مفید منتهی شده و از این طریق به امر

وری تولید کمک خواهد کرد .در نهایت ،این ادعا
بهبود بهره
که اگر به دنبال حفظ کیفیت هستیم باید از تولید حداکثری

نظر کرده و یا دور ریز را بپذیریم ،از اساس انحرافی
صرف

و غلط است.

های کیفیت
 -3هزینه

ها ،نتیجه سوء شهرت شرکت و
ترین این هزینه
از مهم

ها تحمیل کند.
خسارات زیادی را در درازمدت به شرکت

های
هزینه معقولی برای پیشگیری از ایجاد خرابی و هزینه

تواند شامل موارد زير
ها مي
ارزیابی را پذیرفت .اين هزينه
باشند:

های پیشگیری از خرابی
الف) هزینه

• هزینه حقوق و مزایای کلیه کارکنان واحدهای .QA, QC
• بخشی از حقوق و مزایای کارکنان مرتبط در واحدهای
تحقیقات و فنی

• هزینه مواد اولیه یا نیم ساخته و محصول آزمایشی
یابی مشکالت کیفی
شده برای ریشه
ساخته

از بروز عواملی که موجب خروج پارامترهای مؤثر بر

های جاری و استهالک تجهیزات کنترلی موجود
• تمام هزینه

کرد .این کار مستلزم صرف هزینه است اما نيازي با

های صرف شده برای آموزش کارکنان درگیر
• تمام هزینه

شوند ،می توان پیشگیری
کیفیت از حدود استاندارد می
هاي مرتبط
هاي سنگين نيست؛ ولي بايد هزينه
اعمال هزينه
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کارکنان تحت آموزش)

management

التفاوت قیمت فروش محصوالت درجه  2نسبت به
• مابه

های مرتبط
های صرف شده برای انجام پروژه
• تمام هزینه

محصوالت مشابه درجه 1

های صرف شده برای استقرار اقدامات
• تمام هزینه

مصارف جابجا یا جایگزین

کیفیت

ها برای
کاری بر روی مواد اولیه یا نیم ساخته
دوباره

به حفظ یا ارتقاء کیفیت

پیشگیرانه الزم برای جلوگیری از بروز ضایعات یا ارتقاء

های
های آموزش ،شامل ترویج و استقرار سیستم
• هزینه
المللی و
مدیریت کیفیت بر اساس استانداردهای ملی یا بین
های
های برگزاری دوره
های تطبیق ،هزینه
دریافت گواهینامه
آموزشی خود کنترلی برای کارکنان تولید

شده مواد اولیه یا نیم ساخته در
التفاوت قیمت تمام
• مابه
های تعمیر تایر خام یا پخت شده ،یا انجام
• تمام هزینه
ي خارج از استاندارد

ها
تصحیح مشخصه

• هزینه اختصاص مجدد وقت ماشین و کارکنان تولید

ها
کاری
برای جبران تولید از دست رفته ناشی از دوباره

(عدم نفع تولید)

های ارزیابی
ب ) هزینه

های ناشی از ایجاد خرابی در خارج از سازمان
د ) هزینه

• بخش عمده حقوق و مزایای کارکنان مرکز آزمون تایر و

• هزینه محصول برگشتی از بازار (خسارتی)

آزمایشگاه فیزیک (یا هر آزمایشگاهی که کار پایش ادواری

دهد)
ها را انجام می
نیم ساخته

های انبارداری و عودت محصول برگشتی به
• هزینه
کارخانه

• بخشی از هزینه استهالک وسایل و تجهیزات موجود در

های مسئول رسیدگی به
العمل یا دستمزد نمایندگی
• حق

ها و تجهیزات
های جاری و استهالک دستگاه
• تمام هزینه

• حقوق و مزایای کارکنان واحد ارائه خدمات به مشتریان

ها و مواد مصرفی در ارتباط
• هزینه استهالک دستگاه

های مالی ناشی از فروش محصول به صورت
• هزینه

ها
نیمساخته

توزیع

مرکز آزمون تایر

های کنترل ناحیه اختالط ،آزمایشگاه مواد اولیه
آزمایشگاه

های ادواری و یا موردی بر روی
گیری و آزمون
با نمونه

کنندگان
شکایات و جبران خسارت مصرف

ها
دیده در دادگاه
• هزینه جریمه پرداختی به شاکیان حادثه

های ویژه به شبکه
دار (نسیه فروشی) یا دادن تخفیف
مدت

• حقوق و مزایای کارکنان درگیر در امر کنترل ،بازرسی

ها ،سمینارها ،و نیز هزینه
• هزینه برگزاری گردهمایی

شده در
های داخلی و خارجی ادواری انجام
• هزینه ممیزی

شود
صرف می

و ممیزی در خطوط تولید
سازمان

های ناشی از ایجاد خرابی در داخل سازمان
ج ) هزینه

• هزینه ضایعات مواد اولیه ،مواد نیم ساخته و محصول
نهایی

مديريت :استفاده از شیوههای مکانیزه برای ...

هدایایی که در شبکه فروش و در بین عوامل توزیع،

های فروش محصول
• بخش عمده هزینه تبلیغات و کمپین

شده برای انجام تحقیق بازار
• بخشی از هزینه صرف
درباره عملکرد محصول در شرایط سرویس باهدف

هاي تولیدی در سرویس
یابی عيب
ریشه

• بخشی از هزینه صرف شده برای انجام تحقیق بازار
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هاي
تایرساز داخلی اقدام به تأمین دانش فنی تولید محصول

های
گیری رضایت گروه
• بخشی از هزینه پایش و اندازه

نام و یا حداقل مقبول خارجی
های صاحب
معینی از شرکت

هاي
• تمام هزینه مربوط به جایگزینی رایگان محصول

کننده دانش
خود خریداری و البته از مواد اولیه مشابه تأمین

متفاوتمشتریان

هاي موردنیاز را با نظر دهنده دانش فنی
اند تا دستگاه
کرده

هاي ظاهری برای مشتریان (تحت عنوان
دارای عيب

هاي تولیدی
فنی هم استفادهکنند؛ ولی قیمت فروش محصول

های مالی به خاطر قیمت فروش ارزان محصول
• زیان

کننده
هاي مشابه تأمین
بسیار زیاد و چشمگیری با محصول

شرکت است ،که خود برآیند عوامل عملکردی و استنباطی

های
ضعف کیفیت و به ویژه به خاطر نوسان در شاخص

)Adjustment Policy

در بازار ،ناشی از سوء شهرت نام تجاری محصول یا

کنندگان نهایی است .بدون شک،
زیادی در نزد مصرف

شهرت کیفیت ضعیف محصول ،بیشترین سهم را در این
ضرر و زیان خواهد داشت.

توان به موارد زیر اشاره کرد:
بندی این قسمت می
در جمع
 -الزم است دست متولیان و مسئولین واحدهای مدیریت

ای تفاوت
آنان در بازارهای آزاد داخلی و یا در بازارهای منطقه

دانش فنی آنان دارد .بخش بزرگی از این تفاوت به خاطر

گرفته
کیفی محصول در شرایط سرویس و ذهنیت شکل
هايي است.
کنندگان نهایی ناشی از چنین نقص
مصرف

هاي استانداردهای مدیریت
هایی برای کنترل دستگاهی الزام
راه
کیفیت

های پیشگیری از بروز
گذاری در حوزه
کیفیت برای سرمایه

شده
ها مشاهده
هاي بروز عیب
ها و علت
با توجه به ریشه

ها یا محصول
مصرف بودن نیم ساخته
 -به دلیل غیرقابل

هاي
جا كه هزينه
كنترلي و حدود مجاز استاندارد است.از آن

خرابی و ارزیابی باز باشد.

خراب ،الزم است تمهیدات الزم برای پیشگیری از ایجاد
بینی شود.
خرابی پیش

های ارزیابی کمترین هزینه را به سازمان تحمیل
 -هزینه

که دارای بیشترین اثربخشی در پیشگیری از
کنند درحالی
می
ایجاد خرابی خواهند بود.

شدن فرايند توليد از حدود مجاز
در بخش  ،3ناشی از خارج

ها ناشی از این امر که در بخش
شده به شرکت
كالن تحمیل

های
رسد باید یافتن راه
 4مشاهده شد است ،به نظر می

تری را دنبال
هزینه
های کم
ها با روش
پیشگیری از بروز عیب
کرد.

های متفاوت مدیریت کیفیت در
تجربه استقرار سیستم

های ایجادشده در خارج از
 -لطمات ناشی از خرابی

دهد،
های تایرسازی داخلی در دو دهه اخیر نشان می
کارخانه

کند .اين اثرات
ها ایجاد می
مخرب را در درازمدت برای شرکت

برای پیش بردن بهتر تمامی امور سازمان استفاده کرد .با

های فوری مالی ،اثراتی با تبعات بسیار
سازمان افزون بر زیان

عنوان جعبهابزار مفیدی
ها حداقل به
توان از این سیستم
می

ها
ناشی از خراب شدن اعتبار نام تجاری (برند) محصول

تغییرات انجام شده در استاندارد جدید یعنی 16949
 IATFو

شدن نام تجاری را
های ناشی از خراب
توان این هزینه
می

برداری کرد
های شرکت بهره
در نظم بخشیدن بیشتر فعالیت

کننده است.
اعتمادی به شرکت در نگاه مصرف
و البته بی

نوعی عدم نفع و یا ضرر و زیان شرکت تولیدکننده در
به

های
بازار دانست .تجارب عینی زیادی وجود دارد که شرکت
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توان از این سیستم
تر شدن استقرار آن ،می
با وجود سخت

حال نباید انتظار تغییرات زیادی در ارتقاء عملکرد
ولی درعین

های تایرساز داخلی را داشت .مگر آنکه در کنار
کلی شرکت
نشریهی صنعت الستیک ایران /شمارهی 95

مديريت

management

های وسیعی در سایر امورات سازمان نیز به
آن اعمال کنترل

های
واحدها باید فراهم شود ،اقدام به استفاده از سیستم

ها وجود
هایی از این دست در کارخانه
استقرار عمیق سیستم

کسب
وکار سازمان یا  )Enterprise Resources Planning(,ERPاست.

عمل آید .در غیر این صورت همچنان مشکالت پیشین در
ها
ها هم همچنان این سیستم
داشته و مدیریت ارشد شرکت

ریزی منابع
ها نظام برنامه
کنند که سرآمد همه آن
تری می
جامع

این نظام با استفاده از بانک
های اطالعاتی ( )Data Baseمشترک

وفصل مشکالت روزمره خود
عنوان کمک مؤثری در حل
را به

ها
های حاکم بر سازمان در تمامی حوزه
به یکپارچگی سیستم

در بخش دوم ،برخی از دالیل عدم توفیق کامل استقرار

شده Practice) Best
بر فرایندهای تجربه
های بزرگ
های) شرکت

ای نبوده و
رسد در انجام امور چاره
مشکالت ،به نظر می

های
( )Customizeهم کرد .استقرار کامل این نظام به دلیل مزیت

تلقی نخواهند کرد.

ها در واحدهای تولیدی گفته شد .باوجود این
این سیستم

توان
ها نیز نباید تردید کرد؛ ولی می
در لزوم استقرار آن

کند .اساس کار مستندسازی این سیستم ،باوجود آنکه
کمک می
سازی
نوعی بومی
ها را به
توان آن
شده است؛ ولی می
قرار داده
ها و به دلیل
های گسترده سازمان
اساسی آن در تسهیل فعالیت

های دیگری مانند مکانیزه کردن بسیاری از گردش
به روش

کند ،بدون شک موجب
نظمی که در بسیاری از امور ایجاد می

های مربوط به این
توان هزینه
خطاناپذیری امور کمک کرد .می

هاي این نظام ،فقط درباره رویکرد
با توجه به گستردگی الزام

نوعی به
ها ،مبادرت و به
خصوص اعمال کنترل
کارها و به

های پیشگیری از ایجاد
رویکردها را به عنوان بخشی از هزینه
خرابی منظور کرد.

تواند
ها می
های دیگری که وجود آن
در ادامه برخی از نظام

های
کمک مؤثری در پیش بردن هر چه بهتر استقرار سیستم
ها
ترین ویژگی آن
مدیریت کیفیت باشند ،مرور مي شود .مهم

در انجام امور به صورت مکانیزه است که از این طریق

توان بار بزرگی را از دوش افراد درگیر در امر تولید
می
ها کمک کرده و زمینه استفاده فراگیر
برداشته ،به مقبولیت آن
از نظام مدیریت کیفیت را فراهم کرد.
 -1استقرار نظام فرایندی

ها خواهد شد؛ ولی
هاي کار سازمان
تحول اساسی در نتيجه

های مدیریت کیفیت
فرایندی که مورد تأکید بسیاری از سیستم

و منسجم استاندارد 16949
 IATFبحث شده است .در ضمن

هاي
توان مستقیم از رویکردهای فرایندی به عنوان روش
آنکه می
) موردنیاز در مرحله مستندسازی نظام
جاري (Routing

نیز استفاده کرد.
الف) معرفی

های متعامل برای دستیابی به
ای از فعالیت
 -فرایند مجموعه

اهداف معین است:

• فرایند نام جدیدی برای واحدهای قدیمی نیست؛

• اصو ً
ال انجام کار فرایندی ارتباطی به نمودار سازمانی

های
ها از سیستم
در حال حاضر در بسیاری از شرکت

ندارد؛

ها
ترین این سیستم
شود .در چند دهه اخیر ،رایج
استفاده می

افراد؛

مکانیزه اطالعات مدیریت ( )MISبرای انجام امور روزمره

های
اند .شرکت
های مالی ،انبارها و فروش بوده
مربوط به ماژول

بزرگ با درک این مطلب مهم که با رویکرد فرایندی انجام

های متفاوت ،نیاز به ارتباط دستگاهی همه
امور در حوزه

مديريت :استفاده از شیوههای مکانیزه برای ...

ERP

ای از
ها است و نه مجموعه
ای از فعالیت
• فرایند مجموعه
ای
• اتخاذ این رویکرد در مقابل نظام کار وظیفه
گیرد.
( )Functionalقرار می

ای ،هر فرد ،و در بهترین
• در انجام امور با رویکرد وظیفه
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حالت هر واحد ،وظیفه خود را بدون توجه به افراد یا

مورد پیگیری و تأکید است ولی این امر با توجه به تنوع و

ولی در نظام فرایندی ،افراد یا واحدها ،کارها را در

همراه بوده و همین گستردگی کار موجب ضایعات و اتالف

دهد،
واحدهای دیگر انجام می

تعامل با یکدیگر و باهدف رسیدن به هدفی مشترک انجام

خواهند داد.

ای
• کارهای فرایندی ماهیت تیمی دارند ولی در کار وظیفه

دهد ولی کار اصلی لزوماً
هر فرد کار خود را انجام می

شود.
به خوبی انجام نمی

ها ،همیشه با مشکالت زیادی
تعدد مواد اولیه و نیم ساخته

های بسیار کارآمدی که
شود .در زیر یکی از روش
زیادی مي
تواند ضمن حل این مشکل ،موجب ایجاد نظم زیادی در
می

های بروز خطا یا اشتباه هاي
تولیدشده و از این طریق راه
ها و تلفات ناشی از آن را حذف نماید،
احتمالی و ضایعه
شود:
معرفی می

ب ) مراحل طراحی و استقرار نظام فرایندی

الف) کلیات و موارد استفاده از طرح

• تهیه نقشه فرایندهای شرکت؛ این نقشه در  3یا  4سطح

توان بسیاری از امور
با استقرار این سیستم می

شود
• تهیه شناسنامه فرایندها؛ برای این کار مدلی انتخاب می

توانند به
برخط ( )On Lineمدیریت کرد .تمام این امور می

مدل الک
پشتی ( )Turtleاست .مطابق این مدل الزم

 )Radio Frequency Identification( , RFIDبا دقت و سرعت

های پایشی( ،اعم از
کنند ،سنجه
به خروجی تبدیل می

• مدیریت بچ؛ حتی فراتر از حدود موردنیاز استانداردهای

شود.
تعریف می

ترین آن مدل معرفی
که مناسب
شده توسط  APQCیعنی

ها را
هایی که ورودی
ها ،فعالیت
ها ،خروجی
است ورودی
عملکردی یا اثربخشی) ،صاحب فرایند ،و بالخره منابع
اصلی موردنیاز برای اجرای فرایند ،تعیین شوند.

• طراحی نظامی برای ممیزی ادواری فرایندها؛ کار ممیزی
های ممیزی داخلی و یا خارجی انجام
تواند توسط گروه
می
شود.

ها؛ در این نظام تمامی
• طراحی نظامی برای پایش سنجه
گیری و باهدف تعیين
ها به صورت ادواری اندازه
سنجه

شوند.
شده مقایسه می

 -2ردیابی مواد و محصول ()Lot Tracing

ها (که
هاي مواد و نیم ساخته
ها و سابقه
شناسایی مشخصه

شود) ،در تمام
در  ERPبه عنوان مدیریت بچ شناخته می
های مدیریت کیفیت
های کنترل کیفیت و البته در سیستم
شیوه
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های زیر را به صورت
روزمره خطوط تولید در حوزه

کمک سیستم بارکد و در مواردی نیز به کمک سیستم

العاده زیادی به صورت مکانیزه انجام شوند:
فوق
مدیریتکیفیت

• امکان رعایت دقیق پیش ورود و پیش خروج نیم
ها ()FIFO
ساخته

• کنترل سوابق کیفی مواد اولیه ،مواد نیم ساخته و
محصول نهایی (از انبار مواد اولیه تا انبار محصول)

• امکان دسترسی به سوابق کیفی و نیز منابع تأمین کلیه
مواد اولیه مصرفی در اجزاء محصول نهایی

• کنترل موجودی مواد اولیه و مواد نیم ساخته

ها و نیز محصول
• کنترل سوابق تولید تمامی نیم ساخته
نهایی در هر کدام از مراحل تولید

• امکان ردیابی محصول در شبکه توزیع ،در زمان مصرف
و نیز پس از خروج آن از چرخه مصرف

های مدیریت کیفیت
انجام همه امور باال ،موردنظر سیستم
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چندان
هایی از این موارد با دقت نه
هم هست .بنابراین ،بخش

گزارش شوند

شوند .آنچه موردنظر این طرح است انجام این کار به
می

ها
های مصرفی در آن
ساخته
هاي تولیدی و کیفی نیم
سابقه

افزاری ویژه این کار است ،ضمن آنکه به شبکه
از برنامه نرم

ها
اند) ،کافی است بارکد آن
ها قابل ردیابی
مواد اولیه آن

های دستی انجام
خوب در خطوط تولید تایرسازان به روش

افزارهای موردنیاز سیستم بارکد و نیز با استفاده
کمک سخت

و زیرساخت مناسبی هم نیاز خواهد بود.
ب ) نحوه انجام کار

• برای دستیابی به سوابق تولیدی و کیفی محصول و
ها و حتی
هاي مراحل پیش ،که تا همزن
(و نیز سابقه
در یکی از کامپیوترهای موجود در شبکه از طریق بارکد
خوان خوانده شود.

• با نصب دوربین
های ورودی انبارک
های  RFIDدر دروازه

افزاری
• پیش از انجام هر کاری الزم است منطق برنامه نرم

توان آمار ورود و خروج ظروف حمل
های میانی می

• در انبار مواد اولیه ،در هر ایستگاه تولیدی ،در هر

زمان دست پیدا کرد؛ این همان کنترل موجودی مواد نیم

موردنیاز این نظام به تفکیک همه مراکز کاری تهیه شود.

شود،
ها آزمونی انجام می
آزمایشگاهی که بر نیم ساخته

ها در هر
ها و از این طریق به آمار موجودی آن
ساخته
نیم
های چند نفره و به صورت
ساخته است که توسط گروه

ساخته (پالت ،کاست ،پن
به پالت ماده اولیه ،به ظرف نیم

شود و البته از
ها تایرسازی انجام می
دستی در کارخانه

اختصاصی و غیرتکراری الصاق و تمام وقایعی که منتهی

ساخته در هر ایستگاه
• پیش از شروع به مصرف هر نیم

تراک ،پین تراک ،)..تگ یا برچسبی دارای شماره بارکد
ها
هایی که بر آن
شده و یا نتایج آزمون
به تولید نیم ساخته

شده در فایلی کامپیوتری و با نشانی همان شماره
انجام
شود.
بارکد ثبت و ضبط می

دقت زیادی هم برخوردار نیست.

شود .با این کار؛
تولیدی ،بارکد آن خوانده می

 -وضعیت کیفی آن بررسی و در صورتی که مصرف

آن مشکلی داشته باشد ،سیستم هشداری برای عدم مصرف

شده ،این شماره بارکد بالفاصله
• در مورد تایر ساخته

دهد.
آن می

دهد در فایل اختصاصی
آن وقایعی که برای تایر روی می

ایستگاه تولیدی ،مقدار ماده مصرفی از موجودی پای کار

شده و پس از
پس از ساخت ،بر لبه طوقه آن چسبانده
همان تایر و در ذیل شماره بارکد آن ثبت و نگهداری خواهد

طور خودکار خواهد
شد .ثبت همین اطالعات نیز اغلب به

ها در هر
ساخته
 -با شروع به مصرف هر کدام از نیم

شود.
کسر می

 -پس از تولید هر نیم ساخته جدید ،با درج مشخصات

عنوان مثال ،زمان و شماره ماشین تایرسازی،
بود .به

شود .این
آن در سیستم ،تقاضای برچسب (تگ) بارکددار می

گیری پارامترهای ژئومتری ،یونیفرمیتی و
هاي اندازه
نتيجه

های مرتبط در
مقدار جنس تولیدشده به موجودی آن در فایل

شماره پرس و زمان پخت ،نتیجه بازرسی تایر ،تمام

توانند
های مرتبط ...می
گیری شده با دستگاه
باالنس ،اندازه

ای و در آدرس بارکد تایر که توسط
های جداگانه
در فایل
های مذکور پیش از قرار گرفتن تایر
بارکد خوان دستگاه

اند ،ذخیره ،پردازش و
شده
ها قرائت
در ورودی ماشین
مديريت :استفاده از شیوههای مکانیزه برای ...

ساخته مذکور بوده و
امر به منزله انجام تولید جدید از نیم

ریزی تولید اضافه خواهد شد.
واحد برنامه

 -در زمان مصرف ،در صورتی که کد مشخصات نیم

ای که بارکد آن خوانده شده ،با مندرجات استاندارد
ساخته

محصول در حال تولید منافات داشته باشد ،سیستم هشدار
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خواهد داد تا از نیم ساخته مذکور استفاده نشود( .این اتفاق

به صورت پخت گرین تایر اشتباه ولی با اندازه رینگ مشابه
ها تایرسازی مسبوق به سابقه است).
در کارخانه

شود:
طورکلی شرح داده می
رفت از این مشکل به
عملی برون
الف) کلیات طرح

 -امکان جستجوی وقایع از انبار مواد اولیه به سمت انبار

شاهد آن هستیم که کامپیوترهای کف کارگاه در بسیاری

محصول (جستجو برای پی بردن به این امر که مث ً
ال بقیه

ها ،هر کدام به صورت جزیره مستقلی عمل
از کارخانه

دیگری درآورده است) و بالعکس؛ ردیابی از انبار محصول

ها عم ً
هایی
ال وجود ندارد .این نقص حتی در شرکت
سازمان

ماده مشکوک یا معیوب سر از کدام نیم ساخته یا تایر

به سمت انبار مواد اولیه (مث ً
ال برای پی بردن به این امر که

ها با سیستم مرتبط با مدیریت ارشد
کرده و ارتباط آن

که ماژول تولید سیستم
های جامعی مثل  ERPرا هم به

ای که موجب بروز عیب در تایر یا نیم ساخته
نیم ساخته

اند ،در حد وسیعی وجود دارد .ماژول تولید
کار گرفته

است) وجود دارد.

هایی مانند
دارد .برای رفع این مشکل اساسی ،شرکت

شده
بعدی شده ،در کدام تایر یا نیم ساخته دیگر نیز مصرف

ریزی تولید را تحت پوشش
 ERPبه طور عموم برنامه

SAP

هاي تایرسازی با
شود کارخانه
طوری که مالحظه می
همان

اقدام به تهیه ماژولی تحت عنوان سیستم اجرای تولید یا

شوند بدون آنکه
های کنترل فرایند مجهز می
ترین شیوه
سریع

های کف کارخانه و خروجی
ای بین خرده سیستم
واسطه

ترین و
ترین ،دقیق
بکار گیری این فن به یکی از قوی

کارِدستی زیادی به کارگران تولید تحمیل شود.

اند که درواقع
 )Manufacturing Execution System( , MESکرده

سو و سیستم مدیریت اطالعات شرکت
ها از یک
 PLCدستگاه
از سوی دیگر است.

 -3پایش برخط پارامترهای مؤثر بر کیفیت ناشی از عملکرد
ها
دستگاه

ها
باوجود آنکه بخش زیادی از عملیات تولید در کارخانه

با توجه به مراتب فوق ،هدف اصلی از این رویکرد،

های تولیدشده توسط ماشین و
استخراج و پردازش داده

ي موردنیاز مدیران در کلیه
ها
تبدیل مکانیزه آن به گزارش

شود ،نقش کار صحیح
تایرسازی به صورت دستی انجام می

سطوح و البته برای مدیران ارشد شرکت است.

هاي مورد نیاز که در
زیادی دارد .پایش بسیاری از تنظیم

تواند
گیری از آن در بسیاری از صنایع می
و گزارش

ها،
شود؛ ولی باوجود همه این کنترل
و تولید خواسته می

در استفاده از چنین فنونی که آن را تحت عنوان

هاي باکیفیت ،اهمیت
ها و تجهیزات در تولید محصول
دستگاه
استانداردهای تولید درج
شده از واحدهای تولید ،QC ،فنی
توان از کار دقیق ماشین اطمینان کامل
در هیچ شرایطی نمی

گیری از اطالعات تولیدشده توسط ماشین
داشت .گزارش

ها و تجهیزات
ها از دستگاه
این نحوه از استخراج داده

ها در کشور،
ها و نیروگاه
به کار گرفته شود .پاالیشگاه
شناسند،
 )Supervisory Control & Data Accusation( , SCADAمی

تجارب خوبی دارند .الزم به توضیح است  SCADAبیشتر

نیز معضل دیگری است که در بسیاری از موارد مستلزم

ها و تجهیزات و مدیریت
بخش اتوماسیون صنعتی دستگاه

Off Line

 MESپارامترهای کنترلی ماشین مذکور در فرایندهای مربوطه

های ماشین توسط اپراتور
خواندن ،ثبت و پردازش داده
خواهد بود که حداقل مشکل این شیوه از کار،

های
بودن و تمام تبعات ناشی از آن است .در زیر یکی از راه
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های ورودی و خروجی PLC
داده
کند ،ولی
ها را مدیریت می

دهد .در عمل  ،SCADAیکی از مراحل اجرای
را پوشش می
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های تولیدی در کلندر یا
اکسترودری یا توزیع ضخامت الیه

پیش از  MESدر هرم  ERPاست.

اینر الینر تولیدی در گام کلندر ،تغییرات سرعت خطوط

ب) نحوه انجام کار

های شبکه مناسب در تابلوی کنترل ماشین؛
• نصب کارت
سازندگان ماشین با نصب اینترفیسی مانند اترنت
توانند این امکان را فراهم کنند.
()Ethernetمی

ها با نظر فنی،
های ورودی و خروجی از PLC
• تمام تگ
ها بیش
شوند .تعداد این تگ
 ،QCتولید و شناسایی می

از  5000است.

افزارهایی ويژه ،که به همین منظور ،یعنی
• به کمک نرم
ها تهیه
برای کنترل و یا پایش پارامترهای کنترلی دستگاه

ها از طریق مینی کامپیوتر هر
اند ،این داده
و تجاری شده
ماشین و شبکه کارخانه به سرور  MESو سپس ،به

شوند.
سرور  ITکارخانه منتقل می

های موردنیاز
توان تمام پردازش
• در سیستم  ،ITمی

ها...
تولید ،زمان و یا درجه حرارت تخلیه بچ در همزن

ها مورد دیگر
و ده

شده در فرایند تولید
بینی
• مشاهده پارامترهای کنترلی پیش
شده ماشین ،با توجه به
هاي انجام
در مقایسه با تنظیم
نیاز کاربر

شده
ها انجام
• امکان ثبت ،انتقال و پردازش نتایج آزمایش

شده در آزمایشگاه ،بر تایرهای
های تهيه
بر نمونه آمیزه

مورد آزمون

شده در مقایسه با
• دسترسی به آمار تولید واقعی انجام
شده به ماشین؛ در هر بازه زمانی (انتقال
برنامه داده

متراژ ،وزن ،تعداد تولید از کنترلر ماشین)

گیری از پارامترهای کنترلی مؤثر
ي نمونه
• استفاده از نتيجه
بر کیفیت به عنوان ورودی نظام  SPCو رسم کنترل

داده و یا
واحدهای نت ،فنی QC ،و یا تولید را انجام

چارت و محاسبه شاخص قابلیت فرایند ( )Cpو توان

SPSS

تواند
های این نظام می
ترین مزیت
برخط .این یکی از مهم

توان از اطالعات خروجی از این سیستم به عنوان
اینکه می
افزارهای دیگری مثل  Mini Tabو یا
ورودی نرم

شده
ها آماری و یا گرافیکی ساخته
استفاده کرده و گزارش

فرایند ( )Cpkو یا هر گزارش مشابه ای به صورت

باشد.

داده و نیز از طریق نت در
را در شبکه  ITکارخانه قرار

• انتقال عین صفحه  HMIماشین در شبکه برای مدیران

البته دفاتر مرکزی شرکت مربوطه) قرار داد.

شده
یابی ماشین با توجه به سوابق کاری ثبت
• عیب

اختیار کاربران و مدیران دیگر در خارج از کارخانه (و

ي تایرسازی
ها
ج ) موارد استفاده از سیستم  MESدر کارخانه

و کارشناسان مرتبط

شده مهمی مانند فشار روغن
پارامترهای عملیاتی ذخیره

ها ،آمپر یا ولتاژ موتورها
گیربکس

توان در
هایی از کاربردهای این سیستم را می
در زیر نمونه

ها از طریق نصب
• امکان مدیریت انرژی تمام حامل

های ماشین در هر بازه زمانی
• امکان استخراج تمامی داده

شده
ها ساخته
اساس گزارش

های کاری متفاوت مرور کرد:
حوزه

ریزی برای پایش مصرف بر
کنتورهای هوشمند و برنامه

ها به اطالعات موردنیاز واحدهای متفاوت
و پردازش آن

ریزی
ها و برنامه
• امکان ثبت دقیق زمان کارکرد دستگاه

های
ها ،پروفایل مقاطع نیم ساخته
 RPMروتورها و مارپیچ

گیرانه یا بازسازی مطابق نظر سازنده
پیش بینانه و پیش

های حرارتی TCU
مانند :تغییرات درجه حرارت Zone
ها،

مديريت :استفاده از شیوههای مکانیزه برای ...

ها شامل نگهداری
شده آن
ریزی
برای انجام نگهداری برنامه
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آن

های
های متوالی ،خرابی
ها دقیق خرابی
• امکان تهیه گزارش
شده و
ریزی
های توقف برای نگهداری برنامه
مشابه ،زمان

ها .وجود چنین دستگاهی به
تعمیرات اضطراری دستگاه

ها کمک شایانی
استقرار مدیریت جامع نگهداری دستگاه

توانند از این طریق
ها می
خواهد کرد .به همین علت شرکت
افزاری
های سخت
ترین دارایی
وری از بزرگ
به بهبود بهره
خود کمک کنند

مرجع
1. Introduction to IATF 16949; IATF 16949: 2016/ Automotive Quality management System
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بررسی وضعیت صنعت تایر در کشور چین

nvestigating the status of the tire industry in China
چکیده:
گیرد.
فناوری در کشور چین در  5مرحله موردبررسی قرار می
گیری صنعت تایر و انتقال
در این مقاله ،در ابتدا چگونگی شکل

سپس ،به وضعیت تولید خودرو در جهان و وضعیت خودرو چین در سال  2015و  2016پرداخته می شود .پس از
های
های دولت چین برای صنایع تایرسازی ،برنامه
اختصار وضعیت قوانین و محدودیت
بررسی صنعت تایر در چین به

های مالی و مسائل و مشکالت صنعت تایر در چین بررسی می شود .درپايان ،وضعيت
استراتژیک صنعت تایر چین ،مشوق

گیرد.
شركت  Aeolusچین در سال مالی  2015موردبررسی قرار می

های کلیدی :انتقال فناوري ،تايرهاي باياس ،تايرهاي راديال ،مصرف انرژي.
واژه

نوع مقاله :مروري

مقدمه

ناصر امامي()1و* ،سارا انصاري
 -1رئيس كميته قوانين و استانداردهاي انجمن
صنفي صنعت تاير ،تهران ،ايران
 -2مدير راهبرد و  ITشركت مهندسي و تحقيقات
صنايع الستيك ،تهران ،ايران
()2

* عهدهدار مکاتبات:
emaminasser@yahoo.com

با حمایت اتحاد جماهیر شوروی سابق

افزایش یافت .در دوره پنجم در سال

اتوبوسی ( )TBBبه کشور چین در فاصله

ها موردنیاز تایرسازی ،تولید
 %90دستگاه

شد .پس از آن طی  5مرحله تا سال

تولید تایرهای رادیال ،صادرات تایر (به

انتقال فناوری تولید تایرهای بایاس باری-
زمانی سال های  1945تا  1965انجام

 2015صنعت تایر سازی در کشور
چین رشد فزاینده ای داشت .با توجه

 ،2015در صنعت تایر چین ،ساخت

 %85مواد اولیه ،افزایش سریع ظرفیت
آمریکا ،اروپا و  ،)...انتقال فناوری تولید

تایر رادیال به آسیای جنوب شرقی و

به رشد اقتصادی سریع چین ،توسعه

ها تایر در
دیگر مناطق ،احداث کارخانه

حذف مالیات مصرف  %10دولتی بر

 ،)...مورد توجه قرار گرفت .در این

ها و
اقتصادی در دنیا ،توسعه بزرگراه

مديريت :بررسي وضعيت صنعت تاير در ...

تایرهای رادیال ،توسعه و مصرف رادیال

دیگر کشورها (تایلند ،مالزی ،ویتنام و
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مرحله تولید در پایان سال  2015به  587میلیون حلقه رسید

که  %91آن رادیال بود.

در چین در این امر سهیم بودند.
مرحله  :)1984 – 1965( 2توسعه فناوری و تحقیق و توسعه

گیری صنعت تایر و انتقال فناوری در کشور
چگونگی شکل

به صورت مستقل تحت برنامه اقتصادی چین

های تایرهای رادیال نسبت به بایاس،
با توجه به مزیت

چین
مرحله  :)1965 – 1945( 1شروع تولید تایرهای بایاس

های اولیه ،تحقیق و توسعه در رابطه با تولید تایرهای
شرکت

با حمایت اتحاد جماهیر شوروی سابق انتقال فناوری تولید

رادیال باری ( )TBRرا به صورت مستقل تحت رهنمودهای

شد و پس از آن ظرفیت تولید تایر به  2میلیون حلقه در

به دالیل اقتصادی و سیاسی نتوانستند توفیقی کسب کنند

تایرهای بایاس باری-اتوبوسی ( )TBBبه کشور چین انجام

سال رسید .در این مرحله ،چهار شرکت جديد تأسیس یافته

دولت و انستیتوهای تحقیقاتی آغاز کردند؛ ولی در این مقطع
و تولید تایرها بایاس به  16میلیون حلقه رسید.

مرحلهیک
درمرحله
چیندر
در چین
بایاس در
یک
تایرهای بایاس
تولیدتایرهای
میزانتولید
نمودار:11میزان
نمودار
مرحله  :)1499 – 1491( 2توسعه فناوری و تحقیق و توسعه به صورت مستقل تحت برنامه اقتصادی چین
با توجه به مزیتهای تایرهای رادیال نسبت به بایاس ،شرکتهای اولیه ،تحقیق و توسعه در رابطه با تولید تایرهای رادیال باری
( ) TBRرا به صورت مستقل تحت رهنمودهای دولت و انستیتوهای تحقیقاتی آغاز کردند ،ولی در این مقطع به دالیل اقتصادی و
سیاسی نتوانستند توفیقی کسب کنند و تولید تایرها بایاس به  12میلیون حلقه رسید.

چیندردرمرحله
بایاسدردرچین
تایرهای بایاس
دو دو
مرحله
تولید تایرهای
میزان تولید
نمودار:2-2میزان
نمودار
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مرحله  :)1441 – 1491( 3شروع اصالحات در چین و انتقال فناوری تولید تایرهای رادیال توسط چهار شرکت بزرگ
چندملیتی
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پس از شروع اصالحات در چین و باز شدن فضای سیاسی-اقتصادی از اواسط دهه  51میالدی  5شرکت بزرگ دولتی تولیدکننده
تایر در چین ( )GITI, Yellow sea, Shenyang, Double Coin, Hualin Tire,long Ma,Wan Li,Beijinانتقال فناوری
تولید تایرهای رادیال را از چند شرکت بزرگ چندملیتی تایرسازی (پیرلی ،فایرستون ،دانلوپ) دنیا آغاز و به صورت موفقیتآمیز به

نمودار  :2میزان تولید تایرهای بایاس در چین در مرحله دو
مديريت

management

 :)1441 – 1491( 3شروع اصالحات در چین و انتقال فناوری تولید تایرهای رادیال توسط چهار شرکت بزر

تی

مرحله  :)1995 – 1985( 3شروع اصالحات در چین و انتقال

آمیز به انجام رساندند.
به صورت موفقیت

فناوری تولید تایرهای رادیال توسط چهار شرکت بزرگ چندملیتی

فناوری تولید تایر  TBRپیرلی با استفاده از  3Beltبا توجه به

فضای سیاسی-اقتصادی از اواسط دهه  80میالدی

بيشترین موفقیت را داشت؛ ولی پس از سال  2005با توجه به

()GITI, Yellow sea, Shenyang, Double Coin, Hualin Tire,long Ma,Wan Li,Beijin

های طوالنی مدنظر قرار گرفت.
 TBRبا  4Beltبرای طی مسافت

چندملیتی تایرسازی (پیرلی ،فایرستون ،دانلوپ) دنیا آغاز و

فقط  578هزار حلقه تایر رادیال تولید شد.

کوتاهدولتی تولید
بزرگ
میالدی  5شرکت
شروع اصالحات در چین و باز شدن فضای سیاسی-اقتصادی از اواسط دهه 51
های
ونقل در مسافت
پس از شروع اصالحات در چین و باز شدن شرایط بار اضافي ( )Overloadو حمل

 )GITI, Yellow sea, Shenyang, Double Coin,انتقال ف
چین (Hualin Tire,long Ma,Wan Li,Beijin
 8شرکت بزرگ دولتی تولیدکننده تایر در چین
ها و آغاز صادرات به آمریکا مزیت تایرهای
توسعه سریع بزرگراه

رهای رادیال را از چند شرکت بزرگ چندملیتی تایرسازی (پیرلی ،فایرستون ،دانلوپ) دنیا آغاز و به صورت موفقیتآ
انتقال فناوری تولید تایرهای رادیال را از چند شرکت بزرگ

ساندند.

تولید در پايان این دوره به حدود  55میلیون حلقه رسید؛ ولی

 Beltبرای طی مسافتهای طوالنی مدنظر قرار گرفت .تولید در آخر این دوره به حدود  55میلیون حلقه رسید ولی فقط  555هزار
حلقه تایر رادیال تولید شد.

تولید تایر  TBRپیرلی با استفاده از  3 Beltبا توجه به شرایط  overloadو حملونقل در مسافتهای کوتاه بیش

را داشت ،ولی پس از سال  5115با توجه به توسعه سریع اتوبانها و آغاز صادرات به آمریکا مزیت تایرهای TBR
3

نمودار  -3میزان تولید تایر در
سه مرحله سه
مرحلهدر
تایرچیندردرچین
نمودار  :3میزان تولید
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در این سالها ،تعدادی از تولیدکنندگان برجسته دنیا مانند  GoodYear ،Bridgestone ،Michelinو  Kumhoبه صورت

انفرادی یا  Joint-Ventureدر چین سرمایهگذاری کردند .در همین زمان ،انتقال فناوری از طریق انستیتو تحقیق و توسعه
صنعت تایر پکن ( )BRDIRIبه شرکتهای جدید داخلی آغاز شد.

مديريت

management

های چینی
انتقال فناوری تولید بین شرکت

 توسعه اقتصادی،با توجه به رشد اقتصادی سریع چین

 تعدادی از تولیدکنندگان برجسته دنیا مانند،ها
در این سال

 به صورتKumho  وMichelin، Bridgestone، GoodYear

گذاری
سرمایه
تولیدچین
) درJoint-Venture
( انفرادی یا مشترك
%10 ها و حذف مالیات مصرف
سهتوسعه بزرگراه،دنیا
در در
مرحله
چین
تایر در
 میزان:3 نمودار
 توسعه و مصرف رادیال افزایش،دولتی بر تایرهای رادیال

 میلیون حلقه250  به2005  کل تولید در پایان سال.یافت

 انتقال فناوری از طریق انستیتو، در همین زمان.کردند

های
) به شرکتBRDIRI( تحقیق و توسعه صنعت تایر پکن

 در.رسید
%56بهبهKumho
2005 درو سالGoodYear
درصد تولید رادیال
.رسید
صورت
،Bridgestone

های داخلی به صورت
 انتقال فناوری بین شرکت،این فاصله

.آغاز شد
 تعدادی از جدید داخلی،ها
،Michelin برجسته دنیا مانند
تولیدکنندگان

انستیتو تحقیق و توسعه
فناوری از طریق
 انتقال، در همین زمان. در چین سرمایهگذاری کردندJoint-Ventur
.شدت افزایش یافت
 افزایش تولید تایرهای رادیال و مستقیم به:)2005 – 1995( 4 مرحله

.) به شرکتهای جدید داخلی آغاز شدBRDIRI( کن

3 دهنده فناوری در چین در مرحله
گذار و انتقال
های سرمایه
 شرکت-1 جدول
No.
1

The Technologies Adopted by Foreign Sole Venture or Joint Venture
Source of Technologies
Tyre Factory
Spec. of Radial Tyres
Goodyear Tyres Co., USA
Dalian Goodyear Tyres Co. Ltd.
Half-steel for cars

2

Kumho Tyres Co., USA

3
4

Tyres Manufacturing Co. Ltd.
of Korea
Michelin Tyres Co.

5

Bridgestone Tyres Co.

Nanjing Kumho Tyres Co. Ltd.
Tianjin Kumho Tyres Co. Ltd.
Hantai Tyres Jiaxing Co. Ltd.
Hantai Tyres Jiangsu Co. Ltd.
Michelin Shenyang Tyres Co.
Ltd.
Shenyang Santai Tyres Co. Ltd.

Half-steel for cars
Half-steel for cars
Half-steel
Half-steel
All-steel for heavy-duty
trucks, half-steel for cars
All-steel for heavy-duty
trucks

 انتقال فناوری از انستیتو تحقیق و توسعه صنعت تایر پکن-2 جدول

No.

The Tyre Factories Using BRDIRI Technologies
Tyre Factories
Spec. of Radial Tyres

1

Source of
Technology
BRDIRI

Shandong Roncheng Rubber Factory

2
3
4
5
6
7
8
9
10

BRDIRI
BRDIRI
BRDIRI
BRDIRI
BRDIRI
BRDIRI
BRDIRI
BRDIRI
BRDIRI

Guizhou Tyres Co. Ltd.
Yinchuan CIS Tyres Co. Ltd.
Sichuan Rubber Factory
Shandong Tyres Factory
Liaoning Long March Tyres Co. Ltd.
Hualin Group Co.
Yunnan Tyres Factory
Hebei Tyres Co. Ltd.
Xiangjiang Tyres Co. Ltd.

Half-steel for cars and light trucks, all steel
for heavy-duty trucks
Half-steel for cars and light trucks
Half-steel for cars and light trucks
Half-steel for cars and light trucks
Half-steel for cars and light trucks
Half-steel for cars and light trucks
Half-steel for cars
Half-steel for cars and light trucks
Half-steel for cars and light trucks
Half-steel for light trucks

9

هاییچینی
افزایش تولید تایرهای رادیال و انتقال فناوری تولید بین شرکت40
:)2001 – 1441
95  شمارهی/صنعت الستیک ایران
نشریه

 دولتی بر تایرهای%11  توسعه اتوبانها و حذف مالیات مصرف، توسعه اقتصادی در دنیا،رشد اقتصادی سریع چین

 درصد تولید رادیال در. میلیون حلقه رسید551  به5115  کل تولید در پایان سال.عه و مصرف رادیال افزایش یافت

با توجه به رشد اقتصادی سریع چین ،توسعه اقتصادی در دنیا ،توسعه اتوبانها و حذف مالیات مصرف  %11دولتی بر تایرهای
رادیال ،توسعه و مصرف رادیال افزایش یافت .کل تولید در پایان سال  5115به  551میلیون حلقه رسید .درصد تولید رادیال در
مديريت
سال  5115به  %52رسید .در این فاصله ،انتقال فناوری بین شرکتهای داخلی به صورت مستقیم بهشدت افزایش یافت.

management

مرحله  :)2011 – 2009( 1توسعه جامع و فراگیر فناوری تایر در چین
در این مرحله ،توسعه فناوری و گسترش انتقال آن ،طراحی کارخانهها ،ساخت و توسعه واحدهای تولیدی ،انجام پروژهها به صورت
 ،EPCساخت  %41ماشینآالت موردنیاز تایرسازی در چین ،تولید  %55مواد اولیه ،افزایش سریع ظرفیت تولید تایرهای رادیال،
صادرات تایر (به آمریکا ،اروپا و  ،)...انتقال فناوری تولید تایر رادیال به آسیای جنوب شرقی و دیگر مناطق ،احداث کارخانهها تایر
در دیگر کشورها (تایلند ،مالزی ،ویتنام و  )...و  ...موردنظر قرار گرفت .تولید در پایان سال  5115به  555میلیون حلقه رسید که
 %41آن رادیال است 919( .میلیون  151 ،PCRمیلیون  53 ،TBRمیلیون  .)Biasهمچنین ،تولید تایر در پایان سال  5112به
 555میلیون حلقه رسیده است که  %5/2کاهش نسبت به سال پیش نشان میدهد .الزم به ذکر است در سال  5119حدود 291
کارخانه تولید تایر در دنیا وجود داشته است که  151کارخانه تولید تایرآن در داخل چین بوده است.

مرحله چهار
در در
چین
میزانتولید
میزان
نمودار :9
مرحله چهار
درچین
تایر در
تولید تایر
نمودار -4
5

نمودار  :1میزان تولید تایر در چین در مرحله پنج
نمودار  -5میزان تولید تایر در چین در مرحله پنج

هاي تایر در دیگر کشورها (تایلند ،مالزی ،ویتنام
کارخانه

مرحله  :)2015 – 2006( 5توسعه جامع و فراگیر فناوری تایر

چینوضعیت تولید خودرو در جهان
در -2

و  ،)...موردنظر قرار گرفت .تولید در پایان سال

است.مواد اولیه،
رسیده%85
5112تولید
چین،
تایرسازی
در سال
دستگاه در
موردنیازمیلیون
55/1

میلیون حلقه رسید؛ که  %2/6کاهش نسبت به سال پیش

تایر (به آمریکا ،اروپا و  ،)...انتقال فناوری تولید تایر

حدود  640کارخانه تولید تایر در دنیا وجود داشت؛ که

در این مرحله ،توسعه فناوری و گسترش انتقال آن 2015 ،به  587میلیون حلقه رسید که  %91آن رادیال
در جدول شماره  3میزان تولید خودرو در  3کشور پیشتاز دنیا در سال  5115مطرحشده و در جدول  9میزان تولید خودرو در
طراحی کارخانه
ها ،ساخت و توسعه واحدهای تولیدی ،بود 414( .میلیون  120 ،PCRمیلیون  53 ،TBRمیلیون
کشور چین در سال  5115و  5112موردبررسی قرارگرفته است .تولید خودرو در چین از  5/9میلیون دستگاه در سال  5112به
انجام پروژه
ها به صورت  ،EPCساخت  %90کارخانه
ها  .)Biasهمچنین ،تولید تایر در پایان سال  2016به 572

افزایش سریع ظرفیت تولید تایرهای رادیال ،صادرات

دهد .الزم به يادآوري است در سال 2014
را نشان می

رادیال به آسیای جنوب شرقی و دیگر مناطق ،احداث

 180کارخانه تولید تایر آن در داخل چین بود.
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نمودار  :1میزان تولید تایر در چین در مرحله پنج

جهاندنیا بر حسب  GDPدر سال 2019
خودرو در
سرانه
مالکیت
 -2میزان
خودرو در
تولید
وضعیت
سال  2016رسیده است.
کشور تایر در چین در مرحله پنج
میزان تولید
خودرو:1
در جدول شماره  3میزان تولید نمودار
در 3
سال  5119بیانشده است.
GDP
حسب
دنیا بر
خودرو در
دردرجهان
خودرو
تولید
وضعیت
در نمودار زیر میزان مالکیت سرانه -2
میزان مالکیت سرانه خودرو در دنیا بر حسب  GDPدر سال
شده و در جدول  4میزان
پیشتاز دنیا در سال  2015مطرح
در جدول شماره  3میزان تولید خودرو در  3کشور پیشتاز دنیا در سال  5115مطرحشده و در جدول  9میزان تولید خود
در 2014 3
2016
تولید و
میزان2015
جدولدر:3سال
تولید خودرو در کشور چین
کشور پیشتاز در سال 2011
خودرو
دستگاه در سال 12
سرانهچین از 9
خودرو در
میزانتولید
زیر است.
قرارگرفته
موردبررسی
5112
سالدر5115
چین در
کشور
میلیون بر
خودرو5/در دنیا
مالكيت
نمودار
در
خودرو
تولید
قرارگرفته
موردبررسی
چینو از 5/4
جهان
است.در
خودرو
وضعیت تولید
-2
نام کشور

درصد

تعداد تولید خودرو

میلیون دستگاه در سال  2006به  28/1میلیون دستگاه در حسب  GDPدر سال  2014نشان داده شده است.
رسیده است
کشوردر سال
دستگاه
 55میلی
در جدول شماره  3میزان /1
 59،513،311مطرحشده و55در %جدول  9میزان تولید خودرو در
5115
5112در سال
پیشتاز دنیا
خودرووندر 3
تولید
چین
جدول  -3میزان تولید خودرو در  3کشور پیشتاز در سال 2015

کشور چین در سال  5115و  5112آمریکا
%1333میلیون دستگاه در سال  5112به
 15،111،352در چین از 5/9
موردبررسی قرارگرفته است .تولید خودرو
ژاپنکشور
 55/1میلیون دستگاه در سال  5112نام
است
رسیده

%1135
درصد

4،555،535خودرو
تعداد تولید

%55
59،513،311
چین
%100
407،907000
جمع خودرو تولیدشده در کل دنیا
مالکیت سرانه خودرو در دنیا در
15،111،352سال %1333 2019
نمودار  :9میزانآمریکا

نام کشور
چین

آمریکا

4،555،535
ژاپن
درصد
تعداد تولید خودرو
407،907000
جمع خودرو تولیدشده در کل دنیا
59،513،311ن تولید %55
خودرو در چین در سال
جدول  :9میزا
15،111،352

%1135
%100

%1333

 2011و 2019

 4،555،535خودرو باری%1135 -
ژاپن
اتوبوسی
خودرو سواری
سال
باری-
خودرو
خودرو
%100
407،907000
دنیا
تولیدشده در
جمع خودرو
3،953،411
2971037300
کل2011
مالكيت سرانه خودرو در چند کشور در سال 2014
جدول  -5میزان
51،154،911سال
سالدر چین در
خودرو
تولید
جدول  -4میزان
جمع
اتوبوسی
سواری
3،245،111
59،951،511 2019
2971197900
سال

2011
2019

خودرو سواری

51،154،911
59،951،511

51،154،911 2011
جمع
خودرو باری -اتوبوسی

3،953،411

3،245،111 2971037300
59،951،511 3،953،411
2019
3،245،111

2971197900

جمع

 2971037300تعداد خودرو (به ازای  1111نفر)
نام کشور

آمریکا
22971197900
کره جنوبی
چین

ایران

 -2میزان مالکیت سرانه خودرو در دنیا بر حسب  GDPدر سال 2019
2
در نمودار زیر میزان مالکیت سرانه خودرو در دنیا بر حسب  GDPدر سال  5119بیانشده است.
 -3شرکتهای تولیدکننده تایر در چین در سال 2019

451
941
111
141

در بررسیهای سال  5119مشخص شد ،سه شرکت برتر از نظر فروش در چین ،شرکتهای  GITI ،ZCو  Triangleهستند.

2019
سال
مالكيتسرانه
مالکیت
نمودار :9
2014
دنیادردرسال
در دنیا
خودرو در
سرانه خودرو
میزانمیزان
نمودار -6

نمودار  :،شرکتهای تولیدکننده تایر در چین در سال 2019
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جدول  :1میزان مالکیت سرانه خودرو در
چند کشور در سال 2019

نام کشور

مديريت

تعداد خودرو (به ازای  1000نفر)

سرانه خودرو در
جدول :1
آمریکا میزان مالکیت 451

management

2019
چند کشور در سال941
کره جنوبی

کشور
نام چین

111ازای  1000نفر)
تعداد خودرو (به

ایران
آمریکا

141
451

های تولیدکننده تایر در چین در سال 2014
شرکت

های سال  2014مشخص شد ،سه شرکت برتر
در بررسی

های
از نظر فروش در چین ،شرکت

کره جنوبی
 ZC ، GITIو

Triangle

در سال 2019
هستند -3..شرکتهای تولیدکننده تایر در چین
چین

المللی
شود ،سهم برندهای بین
که در نمودار زیر مشاهده می

در تولید  %42 ،PCRاست .درحالی
که سهم تولید ،TBR
941
 %12است.
فقط
111

تایر در جهان
،ZCصنعت
ها
دستگاه
چین،تولید
وضعیت
141
در بررسیهای سال  5119مشخص شد ،سهایران
 Triangleهستند.
 GITIو
شرکتهای
شرکت برتر از نظر فروش در
پس از بررسی وضعیت تولید تایر در چین به بررسی
تولید تایر در چین در سال  2013به تفکیک تایرهای سواری
و باری

 -3شرکتهای تولیدکننده تایر در چین در سال 2019
در نمودار زیر ،تولید تایر در چین در سال  2013به

طور که در نمودار
پردازیم .همان
ها می
وضعیت تولید دستگاه
زیر نشان داده است ،شرکت  HFآلمان و  Mesnacچین

 GITIو
میزان ،ZC
شرکتهای
فروش در
برترناز
شد ،سه
مشخص
5119
های سال
تفکیکبررسی
در
هستند.قرار
Triangleو دوم
های اول
رده
فروش در
چین،لحاظ
دنیا از
نظر در
طور
شرکت هما
شده است.
مشخص
باری
سواری و
تایرهای

نمودار  :،شرکتهای تولیدکننده تایر در چین در سال 2019
 -9تولید تایر در چین در سال  2013به تفکیک تایرهای سواری و باری
در شکل زیر ،تولید تایر در چین در سال  5113به تفکیک تایرهای سواری و باری مشخصشده است .همانطور که در شکل زیر
2014
سال
در
چین
است .در
تایر
تولیدکننده
های
شرکتت
شرک
نمودار7 :
2019
سال
در
چین
تایر در
تولیدکننده
های
نمودار ،
فقط  %15است.
،TBR
تولید
در
درحالیکه
95% ،PCR
تولید
المللی در
مشاهده میشود ،سهم برندهای بین

 -9تولید تایر در چین در سال  2013به تفکیک تایرهای سواری و باری
در شکل زیر ،تولید تایر در چین در سال  5113به تفکیک تایرهای سواری و باری مشخصشده است .همانطور که در شکل زیر

تولیدجهان
تایر در
صنعت
ماشین
تولید
-1
 95% ،PCRاست .درحالیکه در تولید  ،TBRفقط  %15است.
المللی در
آالتبین
برندهای
سهم
وضعیتشود،
مشاهده می

پس از بررسی وضعیت تولید تایر در چین به بررسی وضعیت تولید ماشینآالت میپردازیم همانطور که در نمودار زیر نشان داده
است ،شرکت  HFآلمان و  Mesnacچین در دنیا از لحاظ میزان فروش در ردههای اول و دوم قرار دارند.
باریباری
سواری و
تفکیک
2013به به
سال
چیندردر
سواری و
تفکیک
2013
سال
تایردردرچین
تولیدتایر
:9تولید
نمودار-8
نمودار
5

نمودار  :9تولید تایر در چین در سال  2013به تفکیک سواری و باری
2015
آالتدردرجهان
آالت
ماشینن
تولید ماشی
وضعیت
نمودار -9
2011
سالسال
در در
جهان
تولید
وضعیت
نمودار :4
5

مديريت :بررسي وضعيت صنعت تاير در ...

 -9مقایسه شرکتهای دولتی و غیردولتی در چین
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در این بخش به مقایسه شرکتهای دولتی و غیردولتی در چین از منظر حمایت بیشتر ،استقالل در تولید ،شرایط کارگران و غیره
میپردازیم.

مديريت

management

شود:
ای از آن در زیر بیان می
وضع کرده است که خالصه

دارند.
های دولتی و غیردولتی در چین
مقایسه شرکت

های دولتی و غیردولتی
در این بخش به مقایسه شرکت

در چین از منظر حمایت بیشتر ،استقالل در تولید ،شرایط

پردازیم.
کارگران و غیره می

های دولت چین برای صنایع تایرسازی
قوانین و محدودیت

در کشور چین برای صنعت تایر ،دولت قوانین و مقررات خاصی

• حداقل ظرفیت تولید 1/2میلیون حلقه TBRدر سال 6،میلیون
حلقه  PCR/LTRدر سال و  30هزار حلقه  OTRدر سال

آالت و تجهیزات مدرن برای تولید و آزمون
• استفاده از ماشین
• محدودیت مصرف انرژی و آب

گیرانه برای ایمنی تولید و ...
• قوانین سخت

در نمودار زیر مقایسه مصرف انرژی در صنایع تایر برتر

های دولتی غیردولتی در چین
جدول  -6مقایسه شرکت

•

شرکتهای دولتی

شرکتهای غیردولتی

استقالل کمتر در تولید و نوع محصول

استقالل بیشتر در تولید و نوع محصول

 PCR/LTRدر سال و  31هزار حلقه OTR
حکومت TBRدر سال 2 ،میلیون حلقه
میلیون حلقه
حداقل ظرفیت تولید 1/5
حمایت کمتر حکومت
حمایت بیشتر

در سال

شرایط بهتر برای کارگران

•

استفاده از ماشینآالت و تجهیزات مدرن برای تولید و آزمون

•

بهتر به سرمایه
دسترسیآب
محدودیت مصرف انرژی و

•

قوانین سختگیرانه برای ایمنی تولید و ...

زمینه کمتر برای بروز خالقیت

شرایط بدتر برای کارگران

زمینه بیشتر برای بروز خالقیت
دسترسی کمتر به سرمایه

همکاری بسیار قوی با واحد تحقیق و توسعه

وابستگی تحقیق و توسعه به مدیریت

در جریان بودن و درگیر بودن کمتر مدیریت

در جریان بودن و درگیر بودن بیشتر مدیریت

Century
GITI,است.
LingLong,گرفته
چین صورت
AelousدرZC,صنایع تایر برتر دنیا و صنعت تایر
در نمودار زیر مقایسه مصرف انرژی

قوانین و محدودیتهای دولت چین برای صنایع تایرسازی

شور چین برای صنعت تایر ،دولت قوانین و مقررات خاصی وضع کرده است که خالصهای از آن در زیر بیان میشود:
•

حداقل ظرفیت تولید  1/5میلیون حلقه  TBRدر سال 2 ،میلیون حلقه  PCR/LTRدر سال و  31هزار حلقه OTR
در سال

•

استفاده از ماشینآالت و تجهیزات مدرن برای تولید و آزمون

•

محدودیت مصرف انرژی و آب

•

قوانین سختگیرانه برای ایمنی تولید و ...

در نمودار زیر مقایسه مصرف انرژی در صنایع تایر برتر دنیا و صنعت تایر چین صورت گرفته است.

نمودار  :10مقایسه مصرف انرژی در شرکتهای تایرسازی برتر دنیا و شرکتهای

های تایرسازی در چین
های تایرسازی برتر دنیا و شرکت
نمودار  -10مقایسه مصرف انرژی در شرکت

تایرسازی در چین

44

 -9بررسی ترکیب قیمت تمامشده در دنیا در سال 2012
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در شکلهای زیر ترکیب قیمت تمامشده در چند کشور دنیا در سال  5115موردبررسی قرارگرفته است.

مديريت

management
2011
 -4اطالعات شرکت  Aelousچین در سال مالی

یکی از شرکتهای مطرح تایرسازی در چین شرکت  Aleousاست که در زیر
فروش و صادرات ،ترکیب نفرات این شرکت میپردازیم.
اختصار به طرح اطالعات مالی ،درصد
است که در زیر به

دنیا و صنعت تایر چین صورت گرفته است.

پردازیم.
میزان فروش و صادرات ،ترکیب نفرات این شرکت می

شده در دنیا در سال 2012
بررسی ترکیب قیمت تمام

شده در چند کشور
در نمودارهای زیر ترکیب قیمت تمام
در این شرکت میزان مالیات بر درآمد  %15است ،هزینه
جدول  :،بررسی صورتهای مالی شرکت Aleous
دنیا در سال  2012موردبررسی قرارگرفته است.
کارکنان حدود  %7تا  %8کل فروش است .ارزش برند 1/78
درصد نسبت به

میلیارد دالر و تعداد ثبت اختراع ( 271 )Patentمورد است.
میلیون دالر

عوامل

اطالعات شرکت  Aelousچین در سال مالی 2015
459
کل فروش
های مطرح تایرسازی در چین شرکت Aleous
یکی از شرکت
هزینههای عملیاتی

599

هزینههای فروش

5235

فروش

میزان فروش داخلی نيز  47درصد و میزان صادرات 53
درصد است.

%111

%5135

های مالی شرکت
%-7بررسی صورت
جدول
5359

Aleous

هزینههای اداری و مدیریت

5135

هزینههای مالی

%535
عوامل

میلیون دالر

5

تحقیق و توسعه

54

%111

سایر درآمدها

599

%5135

5133

%1355
کل فروش
%335
هزینههای عملیاتی

459

درصد نسبت به
فروش

5235

%5359

5135

%535

5

%1355

54

%335

5133

%532

9533

%932

سود ناخالص قبل از کسر

9533

مالیات
مالیات

2332

سود خالص پس از کسر مالیات

32

%532فروش
هزینههای

هزینههای اداری و
%932
مدیریت
هزینههای مالی
%1324
توسعه
تحقیق و

درآمدها
سایر %334
سود ناخالص قبل از کسر
مالیات

 1/2332میلیارد دالر و
مالیاتاست .ارزش برند 55
در این شرکت میزان مالیات بر درآمد  %15است ،هزینه کارکنانی حدود  %5تا  %5کل فروش
سود خالص پس از کسر

درصد است.
تعداد پتنت 551 :مورد است همچنین ،میزان فروش داخلی  95درصد و میزان صادرات 53
مالیات

%1324

32

%334

در این شرکت میزان مالیات بر درآمد  %15است ،هزینه کارکنانی حدود  %5تا

 -اطالعات شرکت  Aelousچین در سال مالی 2011

میزان
ی از شرکتهای مطرح تایرسازی در چین شرکت  Aleousاست که در زیر بهاختصار به ذکر اطالعات مالی ،درصد
پتنت 551 :مورد است همچنین ،میزان فروش داخلی  95درصد و میزان
تعداد

وش و صادرات ،ترکیب نفرات این شرکت میپردازیم.

11

45

مديريت :بررسي وضعيت صنعت تاير در ...
11

15

مديريت

management

اهداف شرکت  Aelousتا سال :2020

-1-4

الف) اهداف شرکت  Aeolusتا سال 2020

ارزش آن
ارتقاو برند و
ارزش آن
 .1برند
 .1ارتقا

هاي
در چین به منظور كمك و اعطاي تسهيالت به كارخانه

 .2افزایش سود

 .5افزایش سود

 .3تأکید بر تحقیق و توسعه

بخش دولتي از ابزارهايي مانند در اختیار قرار دادن زمین،

اعطای مجوز جهت تغییر کاربری زمین قبلی از صنعتی به

()R&D

 .4ادامه .3رشد
تولیدبر تحقیق و توسعه ()R&D
تأکید
 .5تقویت حوزه فناوری اطالعات

 .9ادامه رشد تولید

های جابجایی ،کاهش مالیات و ...
مسکونی ،تقبل هزینه
شود.
استفاده مي

()IT

 .6افزایش درصد فروش تایرهای  HPو

UHP

 .5تقویت حوزه فناوری اطالعات ()IT

ها
دولت چین در شرایط فعلی برای موارد زیر به کارخانه

جدول  -8ترکیب نفرات شرکت
 HPAeolusو UHP
تایرهای
 .2افزایش درصد فروش

حوزه فعالیت

تعداد (نفر)

درصد ()%

فنی (عمدتاً )R&D

543

%1135

331

%939

123

%535

92

%132

تولید

اداری

فروش
مالی

شود ،ولی
محیطی داده می
کارخانه به دلیل مسائل زیست

2133

جمع

%55

،391

کند:
تایرسازی کمک مالی می
ها
روز آوری دستگاه
• به
• ارتقای کیفیت تولید

محیطی
• جابجایی کارخانه به دلیل مسائل زیست
• تولید تایر سبز و ...

های استراتژیک صنعت تایر چین
برنامه

در زیر به چند نمونه از شعارهای استراتژیک در صنعت

شود.
تایر چین اشاره می

• ‘One Belt and One Road’: Connecting China and the
World & Go Out Policy

-2-4

وضعیت Labeling

ب) وضعیت برچسب تاير ()Tire Labeling

• گریدهای

B

• سطح  2در

RRو  Cدر  WGو RR
گریدهای B
و • Cدر  WGو
Noise

• باالترین سطح ( B-Bبرای تایر  HPدر چین)
های مالی ()Subsidy
مشوق

های ضد دمپينگ ( )Anti-Dumpingو ضد تهاجم
اعمال تعرفه
( )Countervailingبراي تایرهای وارداتی از چین

های اخیر ،سایر کشورها بر تایرهای وارداتی
در سال

های
اند .تعرفه
هایی اعمال کرده
از کشور چین تعرفه

15

ضد دمپينگ و ضد تهاجم بر تایرهای وارداتی به آمریکا

شده است .همچنین ،کشورهای روسیه ،مصر ،برزیل و
اعمال

ها ،در دو دهه گذشته دولت چین به
در کنار سایر حمایت

اند .کشور هند نیز درخواست
هایی اعمال کرده
ترکیه نیز تعرفه

های مالی گوناگونی به صنعت تایر اختصاص
مختلف ،مشوق

مصرف قيمت پايين ()Low Price Single Use
تأثیرات تایرهای تك

ِ
ایالت مشخص و یا جابجایی
هزینه ساخت کارخانه در یک

محیطی آن است.
زیست

هاي
منظور افزایش تولید و گسترش صنعت تایر به روش

طور رسمی حدود  %10تا  %20از
داده است .در آمریکا به

46

اعمال تعرفه داشته که اتحادیه اروپا نیز در حال بررسی
ساخت چین بر صنعت روکش اروپا و اثرات مخرب

نشریهی صنعت الستیک ایران /شمارهی 95

مديريت
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Industry 4.0 is happening in China

Industry 4.0 is happening in China

 -12اعمال تعرفههای  Anti-Dumpingو  Countervailingبر ر تایرهای وارداتی از چین

در سالهای اخیر ،سایر کشورها بر تایرهای وارداتی از کشور چین تعرفههایی اعمال کردهاند .تعرفههای Damping

 Countervailingبر تایرهای وارداتی به آمریکا اعمالشده است .همچنین ،کشورهای روسیه ،مصر ،برزیل و ترکیه نیز

اعمال کردهاند .کشور هند نیز درخواست اعمال تعرفه داشته که اتحادیه اروپا نیز در حال بررسی تأثیرات
مخربچینزیستمحیطی آن است.
تایرهایاثرات
رویاروپا و
روکش
چین بر صنعت
 Lowساخت
Price
Single
وارداتی از
 Countervailingبر
 Anti-Dumpingو
های
تعرفه
اعمال
Useجدول -9

 -12اعمال تعرفههای  Anti-Dumpingو  Countervailingبر ر تایرهای وارداتی از چین
کشور آمریکا

A.D.D.

C.V.D.

 %4الی %55355

 %51345الی %23339

تعرفههای  Anti Dampingو
کردهاند.
%55344هایی اعمال
چینالی تعرفه
تایرهای12وارداتی از کشور
در سالهای اخیر ،سایر کشورها
%111355
 %51353الی
%19335
برJune 2015
سواری
باری-اتوبوسی

22 February 2017

آمریکا اعمالشده است .همچنین ،کشورهای روسیه ،مصر ،برزیل و ترکیه نیز تعرفههایی
 Countervailingبر تایرهای
به نهایی)
وارداتیتأیید
(در صورت
تعدادی از شرکتهای چینی نظیر  Century ،DoubleStar ،Sailun ،LingLong ،ZCو  O’Greenطی

نیز در حال بررسی تأثیرات تایرهای
اعمال کردهاند .کشور هند نیز درخواست اعمال تعرفه داشته که اتحادیه اروپا
سالهای اخیر اقدام به تأسیس کارخانه در ویتنام ،مالزی ،تایلند و  ...کردهاند.
 Low Price Single Useساخت چین بر صنعت روکش اروپا و اثرات مخرب زیستمحیطی آن است.
 -1-12مسائل و مشکالت صنعت تایر چین در شرایط فعلی

مديريت :بررسي وضعيت صنعت تاير در ...

جدول  :4اعمال تعرفههای  Anti-Dumpingو  Countervailingبر روی

در اینجا به بررسی مسائل و مشکالت صنعت تایر در چین میپردازیم:

تایرهای وارداتی از چین

 .1ظرفیت اضافی تولید ()Over Supply
کشور آمریکا

 .5کمبود نقدینگی ()Cash Flow

A.D.D.

C.V.D.
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مديريت

management

مسائل و مشکالت صنعت تایر چین در شرایط فعلی

در اینجا به بررسی مسائل و مشکالت صنعت تایر در

پردازیم:
چین می

 .1ظرفیت اضافی تولید

.2

گیری
نتیجه

در انتها با بررسی وضعیت صنعت تایر در چین در طی

رو شاهد موارد زیر خواهیم بود:
های پیش
سال

ها تایرسازی
 -ورشکستگی و تعطیلی تعداد زیادی از کارخانه

()Over Supply

کمبود نقدینگی ()Cash Flow

های دولتی برای اعطای تسهیالت
 .3محدودیت بانک

.%
 .4تصمیم دولت چین برای کاهش تولید تایر تا 40

های چینی برای افزایش مقیاس تولید و
 ادغام شرکتکاهش هزینه

 -کاهش میزان تولیدات تایر در چین

ها کوچک و حتی
ده بودن بسیاری از کارخانه
 .5زیان

 -افزایش کیفیت تولیدات و پیش به تولید تایرهای سبز

محیطی و کنترل مصرف
 .6وضع قوانین سخت زیست

اساسی در فرآیند تولید و نوع مواد اولیه مصرفی

 .7اعمال قوانین برچسب تاير به صورت اختیاری و

ها و اخذ تسهیالت از بخش
فروش سهام ،فروش دارایی

بزرگ

انرژی

اجباری شدن آن در سال 2019

 .8مشکالت زیربنایی ازجمله:

.9

خصوصی

 -اتوماسيون هر چه بیشتر خط تولید

()Poor Management
ضعيف

 .3برندهاي كم

ها در رابطه با
گیری شرکت
 -کنترل نقدینگی و جهت

محیطی
 -کنترل مصرف انرژی و وضع قوانین سخت زیست

 .1تكنولوژي پايين()Low Technology

 .2مديريت

 -اعمال قوانین برچسب تاير و درنتیجه مشاهده تغییرات

های معتبر و استفاده از
گذاری برای خرید شرکت
 -سرمایه

اعتبار()Poor Brand Value

افزایش تولید  %4/5سال  2015نسبت به سال

 2014و کاهش مبلغ فروش به میزان .%20

ها
برند آن

گذاری در خارج از چین
 افزایش سرمایه -افزایش قیمت تایرهای چینی

مراجع
1. TIRE TECHNOLOGY EXP 2015 -Development of the Tire Market in China - Mr. David Shaw
2. TIRE TECHNOLOGY EXP 2015 - Developments in the Tire Market - Paul Settles
3. Tire Tech Transfer in China - Mr. Wang Aichun - 2016
4. RubberTech China 1998 - The Technology Development of Radial Tyre in China - Mr. Chen Zhihong
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علمی -فنی
مروری بر انواع دودهها بهمنظور ایجاد رسانایی در صنعت الستیک

eview of the types of carbon black to provide conductivity in the rubber industry
چکیده:
منظور دستیابی به رسانایی الکتریکی یا گرمایی
کنندگی در صنعت الستیک به
اش برای تقویت
دوده در کنار نقش اصلی

ها در بحث
ها و تفاوت آن
شود .در این مقاله ،به بررسی انواع مختلفی از دوده
های الستیکی استفاده می
الزم نیز در آمیزه
رسانایی پرداخته خواهد شد .همچنین ،نحوه اختالط دوده با آمیزه ،تأثیر ساختار و اندازه دوده برای ایجاد رسانایی مطلوب

بحث خواهد شد.

های کلیدی :تقويت كنندگي ،دوده ،رسانايي الكتريكي ،عايق گرمايي.
واژه

نوع مقاله :مروري

مقدمه

علي عباسيان( ،)1حميدرضا صباغي
-1عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد
علوم تحقيقات ،تهران ،ايران
 -2دانشجوي ارشد مهندسی پلیمر دانشگاه ازاد
اسالمي واحد علوم تحقیقات ،تهران ،ايران
()2و*

* عهدهدار مکاتبات:
hamidrezasab@yahoo.com

ویژگی اساسی دوده در آمیزه است:

در صنعت الستیک (به خصوص

افزایش استحکام آمیزه و خصوصیات

طوری که در  50سال اخیر
دارد .به

آمیزه و مقاومت در برابر پارگی ،افزایش

ای
تایر) دوده کاربرد بسیار گسترده

 90درصد از قطعات تولیدی الستیکی،
ها دوده
افزودنی مورداستفاده در آن

های
ترین نقش دوده در آمیزه
است .مهم
کنندگی" است.
الستیکی بحث "تقویت

رسد
اگرچه این عبارت کلی به نظر می

کنندگی ،بیانگر
طورکلی تقویت
اما به
علمي-فني :مروري بر انواع دودهها به منظور ...

مکانیکی ماده پس از پخت ،مانند مدول
سختی و ...

طورکلی بسپارها
ها و به
اما الستیک

عایق الکتریسیته و گرما هستند،

خاطر ویژگی سطحی
که دوده به
درحالی
سطح و
اش (ساختار کربن ،شیمی
ذاتی
خواص گرمافیزیکی) رسانای الکتریکی و
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در  05سال اخیر  05درصد از قطعات تولیدی الستیکی ،افزودنی مورداستفاده در آنها
دوده است .مهمترین نقش دوده در آمیزههای الستیکی بحث "تقویتکنندگی" است.
اگرچه این عبارت کلی به نظر میرسد اما بهطورکلی تقویتکنندگی ،بیانگر ویژگی
اساسی دوده در آمیزه است :افزایش استحکام آمیزه و خصوصیات مکانیکی ماده پس از

علمی-
فنیدر برابر پارگی ،افزایش سختی و ...
مقاومت
پخت ،مانند مدول آمیزه و

Science & Technology

اما الستیکها و بهطورکلی بسپارها عایق الکتریسیته و گرما هستند ،درحالیکه دوده
بهخاطر ویژگی سطحی ذاتیاش (ساختار کربن ،شیمیسطح و خواص گرمافیزیکی)

دلیل در
همیندلیل
 ..بهبههمین

گرماییاست
گرمایی
است
رسانای الکتریکی و

شود .با
استفاده می
آمیزهها
رسانایی
افزایش
از بهمنظور
دوده
در بسیاری از کاربردها
ها
آمیزه
رسانایی
افزایش
منظور
دوده به
کاربردها
بسیاری

تواند رسانایی خوبی را
که دوده می
شود .با 1این
استفاده می
ها بستگی به شرایط
برای آمیزه فراهم کند اما استفاده از آن
زیر دارد:

• آستانهی
تراوش یا ( Percolation Thresholdکمترین غلظت

یا آستانه غلظتی از افزودنی است که در آن یک ماده عایق

ها) ،تبدیل
با استفاده از مسیرهای ایجادشده انتقال بار (پل
شکل  )1نمونه منحنی مقاومت الکتریکی آمیزه بر حسب غلظت
شکل  -1نمونه منحنی مقاومت الکتریکی آمیزه بر حسب غلظت دوده،
به یک ماده رسانا شود) در چه کسرحجمی از دوده در دوده ،که با افزایش غلظت دوده به آستانه تراوش خواهیم رسید.
که با افزایش غلظت دوده به آستانه تراوش خواهیم رسید .پیش از آن
بستر آمیزه رخ خواهد داد؟
مشاهده
ناحیهاز آن
عایقاز وآنپس
پیش از
شود
رساناییی
ناحیهمشاهده م
رسانایی
ناحیه پس
ناحیهآنعایق و
• نحوه اختالط و فرایندکاری دوده و آمیزه الستیکی به
میشود.
منظور افزایش رسانایی چگونه باید باشد؟

• چه مقدار از دوده را باید به

صورت پل
مسیرهایی به
ایجاددوده از
طریق ذرات
دودهبا ازحفظ
افزود تا
در الستیکی ر
آمیزه
در درون
ایجادصورت پل
طریق به
مسیرهایی
آمیزهذرات

خواص مکانیکی آمیزه مطلوب رسانا شود؟ زیرا باید

دهند.
درون آمیزه الستیکی رسانایی الکتریکی را افزایش می

الکتریکی را افزایش میدهند .اندازه ذرات ،ساختار و یا تخلخل آنها ،نحوه اخت

سازی بین ویژگی الکتریکی-گرمایی با
بتوان تعادل و همگام

ها ،نحوه اختالط و
اندازه ذرات ،ساختار و یا تخلخل آن

که درباره آنه
داشت
الکتریکی
هم بسیار بر
یندپذیری
خواهد
خواهد تأثیر
تأثیرالکتریکی
رسانایی
رساناییبسیار بر
فرایندپذیری هم
موردنظر
فرابه اهداف
های مکانیکی آمیزه ایجاد کرد ،تا
ویژگی
شد.الستیک
بستر
ها در
درخصوص رسانایی رسید .دوده
خواهد

گیری تزریقی،
باید از طریق فرایندهای متفاوتی مثل قالب

ها بحث خواهد شد.
داشت که درباره آن

یکنواختالکتریکی ذاتی دوده
رسانایی
فشاری ،رانش گری و گرما شکلدهی1به-1-
صورت

الف) رسانایی الکتریکی ذاتی دوده

گونه
و پایدار طوری قابلیت رسانایی را ایجاد کنند که هیچ

طورکلی تابعی از طبیعت
ها به
رسانایی ذاتی دوده

رسانایی ذاتی دودهها بهطورکلی تابعی از طبیعت ساختاری دوده ،شیمیسطح آ

تأثیر منفی بر ویژگی مکانیکی نداشته باشند .در ادامه،

های شیمیایی
ها و گروه
سطح آن
ساختاری دوده ،شیمی

دوده به خاطر
کنشبینهای
برهم
است،
داردار
کربن
گروهیهای
ایخاطر
ذرهبه
بیندوده
ای
ذره
های
کنش
برهم
است،
شود .شیمیایی کربن
های تأثیرگذار در الستیک بررسی م
عامل

ویژگیرا اصالح و م
تواندآمیزه
رسانایی
تواند برویژگی
آن می
عاملهای شیمیایی بر
سطح آن می
شیمیایی
های
سطحل
وجود عام

رسانایی الکتریکی

الکتریکی را
مقاومت
اصالح و
آمیزه را
کاهشدودههای متف
الکتریکی
مقاومت
شکل 3
شکل  2و
رسانایی.]1
الکتریکی را کاهش دهد [

در مقدار کمی از دوده در بستر الستیک رسانایی الکتریکی

های
دهد [ .]1شکل  2و شکل  3مقاومت الکتریکی دوده

برحسب حجم ویژه نشان میدهد [ .]2مشاهده میشود که در یک حجم ویژه

آمیزه خیلی تغییری نخواهد داشت اما هرچه که مقدار بیشتری

دهد [ .]2مشاهده
متفاوت را برحسب حجم ویژه نشان می

مقاومت حجم ویژه
ها .هرچه
دهند
خودویژهنشان
متفاوتی
مقاومت
دودهها
ی
ناحیه
شود ،زودتر به
از دوده به آمیزه افزوده می
می دوده
خاص،
یک ازحجم
الکتریکی که در
شود
آستانه می
تراوش خواهیم رسید .منحنی

هرچه حجم
دهند.
یابد .نشان می
میخود
اهش از
متفاوتی
الکتریکی
الکتریکی دوده ا
مقاومت
درنتیجه
دوده ک
مقاومتوزنی
بیان مقدار
برایشود،
متداول می

مشاهده
ها برپایه افزایش دوده در شکل  1قابل
الکتریکی آمیزه

است.
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یابد.
شود ،مقدار وزنی دوده کاهش می
ویژه بیشتر می

درنتیجه مقاومت الکتریکی دوده افزایش خواهد یافت .در
3
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ت .در شکل  3دودههای کورهای نوع  Channelو اکسیدشده دارای

قاومت

ای نوع  Channelو اکسیدشده دارای
های کوره
شکل  3دوده

گرمایی)
الکتریکی (همچنین رسانایی
در بحث رسانایی

مجاورت
های اکسیژن
های
علت
الکتریکی به
هستند .این
الکتریکی
اتم اتم
وجودوجود
این به علت
هستند.
ترین مقاومت
بیش
جدول  1و شکل  4تفاوت دوده
تأثیرگذاردراست .در

های نوع
است(.همچنین ،دوده
ها
کربن
اکسیژن
الکتریکی
ساختاریپایین و اثر آن بر رسانایی
ساختار وباالبهوطورکل
چراغ ابررسانا
 )LampBlackو
چراغ
مجاورتنوع
دودهدرهای
همچنین،

ت.
یافت .در شکل  3دودههای کورهای نوع  Channelو اکسیدشده دارای
ای
طورکلی هر نوع دوده
( )LampBlackو ابررسانا و به

است:
شده
آمیزه (در شکل  )5نشان داده

الکترورسانا
باشند،
باشند،کم
معمول
علتحداز حد
بیش
آن
الکتریکی
مقاومت
های که
اکسیژن
های
اتم
وجود
اینها به
هستند
الکتریکی
معمول کم
بیش از
ها
الکتریکی .آن
مقاومت
ن مقاومت که
سطح بیشتر)
مجاورت دوده ریزتر (یا مساحت
هرچهدراندازه ذرات

مقاومت
مقدار
دارای( کمترین
نوع که
نامند
دودههامی
الکترورسانا
تخلخل کمتری باشد ،مقاومت الکتریکی
درنتیجه و
دارایی
ساختارشطورکل
بیشو به
ابررسانا
 )LampBlackو
چراغ
ی
دارایهمچنین،
هاست.
رسانایی
ترین
الکتریکی و
مقاومت
مقدار
کمترین

ِ
فضای
آمیزه افزایش خواهد یافت .زیرا با کاهش تخلخل،

ترین رسانایی الکتریکی
الکتریکی و درنتیجه بیش
هستند.کم باشند ،الکترورسانا
معمول
آنها بیش از حد
ستند.ای که مقاومت الکتریکی
دوده
خالیِ بین و درون ذرات کمتر شده و درنتیجه تماس
بیشترین رسانایی
که دارای کمترین مقدار مقاومت الکتریکی و درنتیجه
یابد .پس ،هرچه تماس بین
ها با یکدیگر افزایش می
آن

ی هستند.

الکتریکی در داخل
ذرات بیشتر باشد ،مقاومت تماسی

شود .درنتیجه ،افزایش مقاومت الکتریکی
ذرات ایجاد می

های با تخلخل زیاد (ساختار
آمیزه را خواهد داشت .دوده

هایی با رسانایی ذاتی
ی دوده
باال شکل  )6در دسته

زیاد هستند که قادرند آستانه رسانایی غلظت دوده را

کاهش دهند.

شکل  )2رابطه بین مقاومت الکتریکی دودهها با حجم ویژه []2
ها با حجم ویژه []2
شکل  -2رابطه بین مقاومت الکتریکی دوده

شکل  )2رابطه بین مقاومت الکتریکی دودهها با حجم ویژه []2

البته باید خاطرنشان کرد که آن نوع دوده ساختار باالیی

سطح کمتری برخوردار است ،رسانایی
که از مساحت

الکتریکی بیشتری به آمیزه القا خواهد کرد [ 4 ،3و .]9
سطح ذرات زیاد باشد ،بدان معناست
زیرا اگر مساحت

اند در داخل
اندازه کافی ریز بوده و توانسته
که ذرات به
الکتریکی ایجاد کنند که باعث افزایش
تماسی
آمیزه مقاومت
طور که در شکل 6
مقاومت الکتریکی خواهد شد .همان

قابل
ای با
مشاهده است ،شرکت  Timcalبا تولید دوده
سطح و نحوه
نام  ENASCo 250 Gتأثیر ساختار ،مساحت

تر در بحث اختالط به آن اشاره
فرایندپذیری (که پیش

شکل  )3رابطه بین مقاومت الکتریکی دودهها با حجم ویژه [ ]2شده است) این افزودنی را از طریق ضریب شاخص

الکتریکی (دودهها با حجم
)Particleبین مقاومت
ه ( sizeشکل  )3رابطه
ویژه[]2[ ]2آن
)Structure
ساختار
ها با حجم ویژه
الکتریکی دوده
رابطه بینو مقاومت
شکل -3

دوده ( )Particle sizeو ساختار ( )Structureآن

ها سنجیده است [.]4
الکتریکی پالستیک
مذاب
رسانایی بحث
کامبرالً در

کامالًاین در
سطح
بحثتوجه داشت که تأثیر مساحت
نکته باید
(به

ریکی (همچنین رساناییگرمایی) تأثیرگذار است .در جدول  1و شکل 4

لکتریکی (همچنین رساناییگرمایی) تأثیرگذار است .در

ها یکسان
ها و الستیک
 4در پالستیک
رسانایی
بحث شکل
روی 1و
جدول

آمیزه و(در ]9شکل
الکتریکی
رسانایی
ساختاربر
 )Particleواثر آن
پایین و
ساختار باال و
آن کام ً
()Structure
ساختار(size
اندازه دوده
ال
است)4[ .

وده ساختار باال و ساختار پایین و اثر آن بر رساناییالکتریکی آمیزه (در شکل

دهشدهاست:

دادهشدهاست:

علمي-فني :مروري بر انواع دودهها به منظور ...
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شکل  )4در این شکل تفاوت دوده ساختار باال و دوده
ساختار پایین قابلمشاهده است ،اهمیت دوده ساختار باال
جهت کاربردهای رسانایی بسیار حائز اهمیت است .برای
کاربرد رساناییالکتریکی زیاد کامالً مشهود است که
دودههای ساختار باال و مساحتسطح کم بهترین انتخاب
است ،اما در رساناییگرمایی دوده ساختار باال نیاز است اما
تأثیر مساحتسطح (یا به عبارتی اندازه ذرات) روی بحث
است،عکس:
نیستقاب[ل .]7منبع
مشخص
هنوز
دودهگرمایی
رسانایی
اهمیت دوده ساختار باال جهت
باال و
شکل  =4در این شکل تفاوت
مشاهدهباال و دوده
پایین ساختار
ساختاردوده
دودهتفاوت
شکل
ساختاراین
شکل  )4در
Cabot
Corporation
های ساختار باال
ال مشهود است که دوده
زیاد کام
الکتریکی
کاربردهای رسانایی بسیار حائز اهمیت است .برای کاربرد رسانایی
دوده ًساختار باال
اهمیت
است،
ساختار پایین قابلمشاهده
سطح (یا به
گرمایی دوده ساختار باال نیاز است اما تأثیر مساحت
سطح کم بهترین انتخاب است ،اما در رسانایی
و مساحت
برای
است.
اهمیت
حائز
بسیار
رسانایی
کاربردهای
جهت
عبارتی اندازه ذرات) روی بحث رسانایی گرمایی هنوز مشخص نیست [ .]7منبع عکسCabot Corporation :
مختلف [.]0
مشهودهای
سطحی دوده
ساختاری و
است که
زیاد کامالً
ذاتی،الکتریکی
خواصرسانایی
جدول )1کاربرد
های مختلف []9
جدول  =1خواص ذاتی ،ساختاری و سطحی دوده
دودههای ساختار باال و مساحتسطح کم بهترین انتخاب
است ،اما در رساناییگرمایی دوده ساختار باال نیاز است اما
تأثیر مساحتسطح (یا به عبارتی اندازه ذرات) روی بحث
رسانایی گرمایی هنوز مشخص نیست [ .]7منبع عکس:
Cabot Corporation
جدول  )1خواص ذاتی ،ساختاری و سطحی دودههای مختلف [.]0

است دوده نوع
مشاهده
طور که قابل
الکتریکی همان
های جدول ،1
مقاومت دوده
 LDPEبرحسب
شکل  -5مقاومت ویژه الکتریکی آمیزه
برحسب
LDPE
آمیزه
ویژه
شکل )0
تراوش زودتری داشته است []9
سطح آن آستانه
مساحت
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MSH

به خاطر کم بودن

دودههای جدول  ،1همانطور که قابلمشاهده است دوده نوع
 MSHبه خاطر کم بودن مساحتسطح آن آستانهتراوش
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زودتری داشته 6است [.]0

زودتری داشته است [.]0

شکل  )0مقاومت ویژه الکتریکی آمیزه  LDPEبرحسب
دودههای جدول  ،1همانطور که قابلمشاهده است دوده نوع
Science & Technology
 MSHبه خاطر کم بودن مساحتسطح آن آستانهتراوش
زودتری داشته است [.]0
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شکل  )6در سطح ساختاری مشابه (هر دو دوده high
 ،)structureدوده با مساحتسطح کمتر رسانایی بیشتری از
خود نشان میدهد [( .]4به خاطر نداشتن
مقاومتکمتردو
(هر
مشابه
تماسی دودردودهسطح
مشابه )6
ساختاریشکل
دهد [( .]4به
نشان می
highخود
تری از
کیش
دودهبی
رسانایی
سطح
ذرات،مساحت
ساختاریبا
بین) ،دوده
high structure
(هر
شکل  -6در سطح
کمتری را
الکتری
الکتریکی
مقاومت
باشد)
خاطر نداشتن مقاومتتماسیالکتریکی بین ذرات ،مقاومتالکتریکی کمتری را دارا می
باشد) کمتر رسانایی بیشتری از
میسطح
مساحت
 ،)structureدوده با دارا
خود نشان میدهد [( .]4به خاطر نداشتن
مقاومتتماسیالکتریکی بین ذرات ،مقاومتالکتریکی کمتری را
دارا میباشد)

شکل  )7هرچه دوده از نوع ساختار باال باشد ،آستانه تراوش
زودتر در بستر الستیک رخ خواهد داد [.]4

شکل  -7هرچه دوده از نوع ساختار باال باشد ،آستانه تراوش زودتر در بستر الستیک رخ خواهد داد []4

الستیکی (بحث
های
ب) رسانایی القا شده دوده به آمیزه

علت آنکه
الستیک به خوبی پراکنده ( )Dispersionشود ،به

ای مانند مقدار افزودن دوده ،خواص
متأثر از عوامل پیچیده

مانند همان چیزی که
رسانایی الکتریکی کاهش خواهد یافت (به

سازگاری شیمیایی آمیزه الستیکی ،و نحوه اختالط و

آن بود) .این مهم در شکل  4مشهود است ،زیرا هرچه

شده اگر در هنگام اختالط ،دوده در بستر
بررسی

باشد ،بهتر قادر است در داخل بستر آمیزه شبکه رسانش

تراوش
قوام باشد،
ساختار باال
ذرات در داخل آمیزه
کند،
آستانهی
بیشتری پیدا م
 7آمیزه

شکل  )7هرچه دوده از نوع
فرایندکاری)
ی کربن
های برپایه
رسانایی الکتریکی ایجادشده در
کنند و درنتیجه،
بسیار زیادی ایجاد می
تماسی
رخت
الستیکمقاوم
الکتریکی[.]4
خواهد داد
آمیزهدر بستر
زودتر

ساختاری و سطحی دوده ،وزن
ها بیانگر
مولکولی و گرانروی و  7در شکل  6ضریب شاخص مذاب  MFIدر پالستیک

فرایندکاری است.

علمي-فني :مروري بر انواع دودهها به منظور ...
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تری ایجاد کند .به همین علت در مرحله فرایندکاری
قوی

الکتریکی و بحث
پیش از خارج شدن از بحث رسانایی

خاطر در
همین
توزیع ذرات ( )Distributiveضروری است ،به

های
های نوع  ENASCoاز آن دسته از افزودنی
بدانید دوده

ها (در کاربردهای رسانایی الکتریکی) اختالط از نوع
الستیک
گیری فشاری
فرایندپذیری دوده با الستیک بیشتر از قالب

گیری تزریقی به خاطر وجود
شود زیرا در قالب
استفاده می

شده است (ذرات ریزتر
نیروهای برشی اختالط بهتر انجام
سطح باالتر رفته و اختالط از نوع پراکنش
شده ،مساحت
الکتریکی بین ذرات تشکیل
تماسی
خواهد شد) و مقاومت

شود و آمیزه مقاومت الکتریکی مناسبی از خود نشان
می

خواهد داد [.]5

های رسانای گرما ،جالب است که
کردن در مورد افزودنی

گرمایی
رسانای الکتریکی هستند که قادر به افزایش رسانایی

ی
آمیزه هم هستند .پس ،قدرت رسانایی آمیزه  NBRبرپایه
ویژه
جدول  )3همانطور که در سطر مقاومت
 ENASCoبا نوع دیگری از دوده مثل  N472در شرایط برابر
مقاومت
)Resistivity
مشاهده 3می
(مقدار 25
در جدول
(مقدار
جدول 4
شود ( phrاز افزودنی) و
است
افزودنی) آورده شده
 phr 30از
:]4[ENASCoبیش از  4برابر
الکتریکی آمیزه
شود ()Resistivity
ویژه مشاهده می
طور که در سطر مقاومت
جدول  -3همان
]
4
[
است!
کمتر
N472
آمیزه
ازالکتریکی آمیزه  ENASCoبیش از  4برابر از آمیزه  N472کمتر
مقاومت
است! []4

بنابراین ،با ثابت در نظر گرفتن آمیزه در شکل  7و شکل

 ،8تأثیر نوع دوده بر مقاومت
شده
الکتریکی آمیزه  SBRبررسی

است [ 2و  .]4آنچه که واضح است رفتار نزولی تمامی

ها در بستر الستیک است ،اما آنچه که حائز اهمیت است
دوده
کار تشخیص دهد که دوده مورداستفاده
این است که آمیزه

ای از غلظتش ،مقاومت الکتریکی آمیزه را کاهش
در چه آستانه

نوعمیشود ،دوده نوع
مشاهده
شکل 8
شکل 8که در
همانطور
هماندهد.
دهد .می
کاهش
شود ،دوده
مشاهده می
طور که در
ی آمیزه را می

()LampBlack
باالیی را برای
الکتریکی
 SBRفراهم کردهاست،
بسیاررا برای
باالیی
رسانایی بسیار
الکتریکی
چراغ رسانایی
)LampBlack

است ،همچنین ،دوده نوع ENASCo
 SBRفراهم کرد
شرکتتأثیر و اهمیت نوع
شکل ،7
ENASCoه شرکت  Timcalهم در
ن ،دوده نوع

 Timcalهم در شکل  ،7تأثیر و اهمیت نوع دوده (دوده

[.]4[ .]4
دهددهد
نشانمیمی
تراوش غلظت
دوده ساختار باال) را بر بحث آستانه
تراوش غلظت نشان
ساختار باال) را بر بحث آستانه

های مختلف برای آمیزه
شکل  -8مقاومت بر حسب درصد غلظت دوده
غلظت دودههای
شکل  )8مقاومت بر حسب درصد
تراوش []2
ها در کاهش آستانه
 SBRو تأثیر آن
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مختلف برای آمیزه  SBRو تأثیر آنها در کاهش
آستانهتراوش []2

نشریهی صنعت الستیک ایران /شمارهی 95

جدول  )4همانطور که در سطر مقاومتویژه
ز خارج شدن از بحث رساناییالکتریکی و بحث کردن در مورد افزودنیهای
مشاهده میشود )Resistivity( ،مقاومت
گرما ،جالب است که بدانید دودههای نوع  ENASCoاز آن دسته از

علمی -فنی

Science & Technology

های ساختار پایین هستند؛ همچنین،
تری نسبت به دوده
بیش

شودResistiv�( ،
ویژه مشاهده می
طور که در سطر مقاومت
جدو ل  -4همان

 )ityمقاومت الکتریکی آمیزه  8 ENASCoبرابر از
[]4

آمیزه N472

کمتر است!

های با اندازه بزرگ موجب افزایش
تر مواقع دوده
در بیش
شوند [ .]5البته همچنان تأثیر اندازه ذرات و
گرمایی می
رسانایی

طور دقیق مشخص
گرمایی آمیزه به
سطح بر رسانایی
مساحت

طور که در
کند [ .]8همان
نیست و از قاعده کلی پیروی نمی

های متخلخل دارای
بخش رسانایی الکتریکی بحث شد ،دوده

مشخص نیست و از قاعده کلی پیروی نمیکند [ .]8همانطور که در بخش رسانایی

شکل
ها به
رسانایی الکتریکی زیادی هستند اما این نوع دوده

الکتریکی بحث شد ،دودههای متخلخل دارای رسانایی الکتریکی زیادی هستند اما این

عایق گرمایی رفتار کرده و رسانایی گرمایی را کاهش خواهند

نوع دودهها بهشکل عایق گرمایی رفتار کرده و رسانایی گرمایی را کاهش خواهند داد.

جا هم نحوه فرایندکاری و پراکنش دوده کام ً
ال
داد .در این

در اینجا هم نحوه فرایندکاری و پراکنش دوده کامالً بر رسانایی گرمایی نهایی ماده

بر رسانایی گرمایی نهایی ماده تأثیرگذار است:

تأثیرگذار است:

 -اگر مقدار افزودن دوده یا نحوه پراکنش آن در بستر

نقطهباشد که
گونهای
باشد به
الستیک
بستر
 اگر مقدار افزودن دوده یا نحوه پراکنش آن درچینی ذرات"
"بیشینه تنگ
که به
ای
گونه
الستیک به
به نقطه "بیشینه تنگچینی ذرات" یایا

ذرات ریز
ریز باشد) ،رسانایی
(اندازه ذرات
شویم (اندازه
نزدیک شویم
نزدیک

باشد) ،رسانایی گرمایی کاهش خواهد یافت [
گرمایی.]0کاهش خواهد یافت [.]5

آمیزهو کاهش
رسانایی
تخلخل باشند ،رسانایی
گرماییحفره
دوده دارای
باشند،ذرات
 اگر ذرات دوده دارای حفره و تخلخل  -اگرخواهد یافت [.]6

گرمایی آمیزه کاهش خواهد یافت [.]6

طورکلی
های الستیکی ،به
در بحث رسانایی گرمایی آمیزه

در بحث رسانایی گرمایی آمیزههای الستیکی ،بهطورکلی دوده باعث افزایش رسانایی

غیر
شود (به
دوده باعث افزایش رسانایی گرمایی آمیزه می

گرمایی آمیزه میشود (بهغیر از برخی دودههای خاص مانند  N660و  N134آن هم

از برخی دوده
های خاص مانند  N660و  N134آن هم در

در مقدار کم از غلظت) ،اما مشخص نیست با افزایش رسانایی گرمایی ،رسانایی

مقدار کم از غلظت) ،اما مشخص نیست با افزایش رسانایی

الکتریکی و خواص مکانیکی آمیزه به چه سمت خواهد رفت؟

گرمایی ،رسانایی الکتریکی و خواص مکانیکی آمیزه به چه

های  15 ،0و 11؛ خواص
شکل
سمت در
یک نمونه الستیک  SRرا با دو نوع دوده متفاوت
رفت؟
خواهد
دو 0که
جدول
الستیک مطا
نمونهاست [.]7
دادهشده
رسانایی گرماییگرمایی ،الکتریکی و سختی آن موردبررسی قرار یک
نوع دوده متفاوت در
SRبقرا با
واضح است
ساختاری بادو دوده با
خصوصیات
رسانایی آن
در
گرمایی،کهالکتریکی و سختی
است،خواص
شده11؛
مقایسه 10و
های ،9
یکدیگرل
رسانایی شک
اغلب مواقع
گرمایی در
سازوکار

رمایی:

گرمایی و
رسانایی
کاربردهایی که
XC-72
 N990و
الکتریکی در تشابهدوده
[ .]7مطابق جدول 5
شده است
قرار داده
برایموردبررسی
 Vulcanآن
انتقال بارهای
صورت کلی،
هایاما به
است.

خصوصیاتآنجا که
مناسبآن هستند .از
است،
الکتریکی از طریقالکتریکی باال
نوع با یکدیگر مقایسه
دودهدوده
ساختاری دو
بسیار که در
دهد و
الزم می
الستیک رخ
"الکترون-آزاد"دردر فلزات
()Conduction
رسانشی
گرما به شیوه
انتقال
جامداتنوعاز
نسبت در
به دوده
Vulcan
XC-72

 N990و Vulcan XC-72
باالتریکه دوده
واضح است
شده
های است،
برخوردار
است،ساختار
 N990از

گرمایی 0و الکتریکی باال در
رسانایی
کاربردهایی
طریق Phonon
انتظارمی
ها انجام
شکلهای
خوردارکهباشد و
برایبهتری بر
شود.که از رسانایی الکتریکی و گرمایی
میرود

الکتریکی در تشابه است .اما
اغلبه مواقع با رسانایی
انایی گرمایی در
ها هم وابسته به ساختار و اندازه
رسانایی گرمایی دود

جا که دوده
الستیک الزم است ،بسیار مناسب هستند .از آن

های ساختار باال دارای رسانایی گرمایی
ها است ،دوده
آن
الکترون-آزاد" در فلزات رخ
بارهای الکتریکی از طریق "
انتقال
کلی،
12

نوع  Vulcan XC-72نسبت به دوده نوع  N990از ساختار

 )Conductionدر جامدات از طریق
رسانشیبه (
علمي-فني:شیوه
تقالگرما به
منظور ...
مروري بر انواع دودهها

ها انجام میشود.
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خواص حفظ
جدول 6دوده با
این دردو نوع
شود،
مشاهده ،می
میشده
پخت
کاملآمیزه
ها بهدرطوربستر
طور که
همان
شود .همچنین
مشاهده
نیکی11آنکه
بخشند .این
گرماییدو رانوعبهبود
الکتریکی-
رسانایی
آمیزهاند،
توانسته
دوده با حفظ
شود ،این
مشاهده می
پختشده
مطلوببستر
مکانیکی آنها در
اص مکانیکی
علمی -فنی
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بهبود بخشند.
گرمایی را
الکتریکی-
رسانایی
توانستهاند،
مطلوب
مکانیکی
،Vulcanاینچرا ک
XC-72
نوع
برای دوده
خصوص
است ،به
اهمیت
خواصحائز
ئله بسیار

چرا
،Vulcan
دوده نوع
خصوص برای
است،کهبه
اهمیت
حائ
بسیار
دازه مسئله
رساناییاز رسانایی
رود
انتظار می
برخوردار
باالتری
خصوص برای دوده
است،
بسیار حائز اهمیت
گرماییاین مسئله
که برای
 N990را
 XC-72بهدوده
 65phrاز
معادل
اینزاست،دوده
 40phrاز
اندازه
65phrکهازبه
معادل ،Vulcanچرا
نوع XC-72
های  9و
باشد و شکل
برخوردار
الکتریکی و گرمایی
دوده 40phrاز این
دوده برای
 N990را
گرمایی
رسانایی
دوده
بهتریاین
 40phrاز
بهاندازه

 N990بهت
شدترا از
هم ازبه
گرمایی آن
کنندگی
مقدار
درحالی
کند.
می
دوده N990
معادل 65phr
یترسانایی
برای آمیزه
تقوکه
طور
همان
کههمچنین،
شود.
کامل مشاهده می
طور
زه فراهم 11که به
شدت بهتر
N990
شدت
آنیکههم
تقویت
درحالی
میکند.
از آن هم به
کنندگی
مقداربهتقویت
کنندگیدرحال
کند.
فراهم می
شده
مقدارت
که آمیزه پخ
بستر
ها در
مکانیکی آن
فراهمخواص
آمیزه جدول 6
در

است[[.]7.]7
شکل 15مشهود
شکل
جدول با6
موضوع
ت که این
و خواص
دردو نوع دوده
شود ،این
مشاهده می
مکانیکی 15مشهود است
حفظ 6و
جدول
موضوع در
این
است که
اند ،رسانایی الکتریکی-گرمایی را بهبود بخشند.
مطلوب توانسته

از  N990بهتر است که این موضوع در جدول  6و شکل

 10مشهود است [.]7

دوده.]7.][7
خصوصیات
مقایسه
جدول )0
دودوده [
ساختاری دو
خصوصیات ساختاری
مقایسه
جدول )0
جدول  -5مقایسه خصوصیات ساختاری دو دوده [.]7

شکل  )0افزایش میزان دو نوع دوده در الستیک  SRکه باعث افزایش
قابلتوجه رسانایی گرمایی شده است [.]7

توجه رسانایی گرمایی شده است []7
شکل  -9افزایش میزان دو نوع دوده در الستیک  SRکه باعث افزایش قابل
افزایش
الستیک  SRکه باعث
شکل  )0افزایش میزان دو نوع دوده در
قابلتوجه رسانایی گرمایی شده است [.]7

پرکننده []7
سیلیکونبربربرحسب
الستیک سیلیکون
سختی سختی
شکل  )15شکل -10
پرکننده [.]7
میزانمیزان
برحسب
الستیک

1
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شکل  )15سختی الستیک سیلیکون بر برحسب میزان پرکننده [.]7
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1

میزان[ ]7پرکننده [.]7
سیلیکونبربر
 -11ویژه
مقاومت
سبپرکننده
برح میزان
برحسب
آمیزهآمیزه سیلیکون
مقاومت ویژه
شکل  )11شکل
جدول  -6خواص مکانیکی

SR

کششی ،پارگی در درصد کشش) برپایه افزایش دو نوع دوده []7
شامل (استحکام

جدول  )6خواص مکانیکی  SRشامل (استحکامکششی ،پارگی
در درصد کشش) برپایه افزایش دو نوع دوده []7

ی
ی دیگری برای بررسی رسانایی گرمایی ،آمیزه
نمونه

برخی دوده
ها هم مانند  N330و  N375تأثیر خاصی نداشته

طور که مشخص است ،حتی ممکن
جدول  7است [ .]8همان

گرمایی کائوچو را بهبود ببخشند .همچنین ،برای کاربردهایی

ها تاحدی توانسته
های متنوع در و خنثی هستند .دیگر دوده
الستیک طبیعی پرشده با استفاده از دوده
رسانایی با
طبیعیاند،پرشده
الستیک
رسانایی گرمایی ،آمیزهی
نمونهی دیگری برای بررسی

حتی
ست
مشخص
طور که
همان
استاز [.]8
جدول 7
متنوع در
است از
استفاده
ها ،الزم
زیاد ادر آن
گرمایی بسیار
رسانایی
کائوچو که
کائوچو
رسانایی گرمایی
های از دوده،
دوده کمی
در مقادیر
ی  N660و  N134که به 14است طبق جدول  7بهترین انتخاب دوده نوع
کاهش یابد! مانند دو نوع دوده

گرمایینوع
مانند دو
مقادیرذاتیکمی از دوده ،رسانایی گرمایی کائوچو کاهش یابد!
ممکن است در
شان استثناء هستند و برای است ،زیرا در  40 Phrاز این نوع دوده رسانایی
خاطر ویژگی سطحی و
Acetylene

شان است.
افزایش یافته
ویژگیاندازه 200
همچنین ،تا
نیستند.
رسانایی گرمایی
کاربرد افزایش
استثناء هستند و
درصد ذاتی
سطحی و
خاطر
مناسب به
 N134که
 N660و
دودهی

برای کاربرد افزایش رسانایی گرمایی مناسب نیستند .همچنین ،برخی دودهها هم مانند
علمي-فني :مروري بر انواع دودهها به منظور ...
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 N330و  N375تأثیر خاصی نداشته و خنثی هستند .دیگر دودهها تاحدی توانستهاند،
رسانایی گرمایی کائوچو را بهبود ببخشند .همچنین ،برای کاربردهایی از کائوچو که
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های مختلف
جدول  -7بررسی افزایش درصد رسانایی گرمایی الستیک طبیعی برحسب مقدار دوده

رسانایی گرمایی الستیک طبیعی
رساناییمقدار
برابربابا است.
گرمایی
الستیک طبیعی بدون افزودن دوده است و،مقدار آنبرابر
گرمایی )12
شکل  -12برابر با رسانایی شکل
در هر مقدار مشخص از دوده است []8

گیری
نتیجه

الستیک طبیعی بدون افزودن دوده است و مقدار آن برابر با

شکل )12

گرمایییافت .بنابراین ،دوده در
کاهش خواهد
گرماییباآمیزه
رسانایی
رسانایی برابر
،

است .مقدار رسانایی گرمایی الستیک طبیعی در

ها ،نحوه اختالط
اندازه ذرات ،ساختار و یا تخلخل آن

کنندگی در صنعت الستیک
اش برای تقویت
کنار نقش اصلی

است [.]8
دوده
مشخص از
طبیعیمقدار
الستیک هر
مقدار آن برابر با
است و
دوده
بدون افزودن
منظور دستیابی به رسانایی الکتریکی یا گرمایی الزم نیز
و فرایندپذیری هم بسیار بر رسانایی الکتریکی دوده تأثیر به

طبیعییدر
است.تخلخلمقدار
شود
الستیکاستفاده م
گرماییالستیکی
های
رساناییآمیزه
باشند ،در
خواهد داشت .اگر ذرات دوده دارای حفره و
هر مقدار مشخص از دوده است [.]8
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ماشینسازی در صنعت تایر
achinery in the tire industry
چکیده:
های کوچک صنعتی با رسالت هدایت نقدینگی به سمت تولید و ایجاد اشتغال،
یافته ،شرکت
در اغلب کشورهای توسعه

های گذشته به همت کارشناسان صنعت تایر
کنند .طی سال
نقش کلیدی در توسعه اقتصادی و صنعتی شدن کشور ایفا می

اند که
ای را در ایران به انجام رسانده
های سازنده
سازی تجهیزات صنعت تایر فعالیت
سازی درزمینهٔ بومی
های ماشین
شرکت

ها خط تولید تایر است .در این مقاله ،مروری بر نتایج حاصل
ها تولید بیش از نیمی از دستگاه
ترین دستاوردهای آن
از مهم
ها خواهیم داشت.
از عملکرد این شرکت

سازي.
ها ،تاير
سازي ،تاير باياس ،دستگاه
های کلیدی :ماشين
واژه

نوع مقاله :مروري
اميرسعيد صنعتكار
مديرعامل شركت نوين فناوران ندا ،تهران،
ايران
* عهده دار مکاتبات:

amirsanatkar@yahoo.com

مقدمه:

صنعت ،تلفیقی از سرمایه و فناوری

طلبد ،همواره
پیوسته بین نسلی را می

جهانی
ما را از قطار پیشرفت و توسعه

شود و ایجاد
کوچک و اضطرارها می

هاي متمادی
است .به نظر آنچه که در سال
مان به توسعه و
پیاده ساخته ،نوع نگاه
مان برای تسهیل
های فرهنگی
تضاد ویژگی

ای
و ترویج تفکر صنعتگر است .جامعه

که به تعبیری «جامعه کوتاه مدت» است،
دارای این ضعف است .بدین معنی که

در پرداختن به موضوعاتی که اثرات آن

60

های
شود و تالش
در بلندمدت آشکار می
های روزمره و موضوعات
فدای نگاه

هر صنعت و فرهنگ آن نیز از همین

هاي بلندمدت است .در
نوع موضوع

های
یافته بنگاه
اغلب کشورهای توسعه

آیند.
صنعتی می
کوچک به کمک توسعه

های کوچک و زودبازده رسالت
بنگاه
مهمی در هدایت نقدینگی به سمت تولید
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ترین دالیل عدم توسعه
و ایجاد اشتغال دارند .یکی از کلیدی

سازی
های ماشین
ترین امید به شرکت
تا اواخر دهه هفتاد بیش

های کوچک است تا بتواند جامعه را از دوقطبی
تقویت بنگاه

های مختلف در
توجهی پرس و قالب برای شرکت
تعداد قابل

ای هستند و نقش کلیدی در
های آموزشی و حرفه
مهارت

ها در صنعت و کند
پایان دوران سازندگی و تغییر مدیریت

های بین این دوطبقه و درنهایت جامعه را
فقیر و غنی تنش

متوقف کردند.

داری و صنعتی شدن در ایران عدم توجه کافی به
سرمایه

شدن فقیر و غنی نجات دهد .این گروه از جامعه داراي

ایجاد اشتغال دارند .این طبقه با پر کردن فاصله میان طبقات
های
های گذشته در صنعت تایر هم بنگاه
کنند .درسال
کم می

سازان و کاراگستر بود که
در حوزه تایر به شرکت ماشین
توجهی برخوردار بودند .با
ایران ساختند و از امکانات قابل

های خود را
ها فعالیت
ها اغلب اين شرکت
شدن روند پروژه
های
سازان فعالیت
در اوایل دهه هشتاد ،شرکت ماشین

کوچکی باهدف کمک به صنعت تایر و استفاده از ظرفیت

های نداپرداز و هنرگستر که
خود را تغییر داد و شرکت

هایی کوتاه مدت داشتند .در این مقاله
ها فعالیت
این شرکت

تری دنبال کردند.
حوزه به شکل جدی

کارشناسان این صنعت شکل گرفتند که متأسفانه اغلب
ها داریم.
مروری ،بر نتایج حاصل از عملکرد این شرکت

سازی صنعت تایر
شده در حوزه ماشین
های انجام
اهم فعالیت

های دیگر صنعتی فعال بودند ،فعالیت خود را در این
درزمینه

های میانی مانند
شرکت نداپرداز بیشتر در حوزه ماشین

های باری و وانتی
کاتر الیه نخی ،اسلیتر ،تایر ماشین

از اواسط دهه هفتاد به همت و با دوراندیشی برخی از

بایاس ،رنگ زنی گرین تایر ،و شرکت هنرگستر در ساخت

آرا،
های کیان
خط تولید تایر در کشور آغاز شد .شرکت

زمان با اتمام طرح توسعه ایران
در اواخر دهه هشتاد ،هم

های
های جدی برای ساخت ماشین
بزرگان صنعت تایر فعالیت

سازان ،تایرماشین ،پاناپارس ،مکانیکال ،کاراگستر،
ماشین

رادسو ،مشاع صنعت ،دنا میالد ،تحقیقات جنوب ،میثاق
ترین دست
ها بودند که از مهم
افزار و ....از جمله این شرکت
هاي بندسازی ،تایرسازی و
ها ساخت دستگاه
آوردهای آن

توجهی داشتند.
ای اقدامات قابل
های تایرسازی دو مرحله
ماشین

تایر در تولید تایرهای سواری و شروع پروژه بارز کردستان
و با مساعدت مدیریت وقت شرکت ایران تایر ،شرایط

زنی
های کاتر الیه با اسپالیس اتوماتیک ،رنگ
ساخت ماشین

اتوماتیک ،بید اپکس ،مینی اسلیتر ،ماکسی اسلیتر و ماشین

های پخت
زنی گرین تایر ،میکسرهای آزمایشگاهی ،پرس
رنگ

های موجود در
گیری از اطالعات ماشین
استیالستیک با بهره

برای خط تولید تایرهای بایاس مناسب و بکار گرفته شدند.

های
ها نمونه
آمیز این ماشین
فراهم شد .پس از ساخت موفقیت

های پخت بود ،که بیشتر
های پخت تایر و قالب
تیوب ،پرس
هایی
های افزایش ظرفیت ،فرصت
های توسعه و طرح
طرح

روز و از برندهای معتبر بودند،
شرکت ایران تایر که به

هاي
ها دیگر ساخته و به تناسب ،سفارش
مشابه در کارخانه

سازی نو پا بود تا شکل بهتری
های ماشین
برای شرکت

های
جدید ارتقاء پیدا کردند .از طرفی ،با حضور نمونه ماشین

هایی که
ها ،فقط شرکت
های فنی آن
هاي و پیچیدگی
دستگاه

ای تولید داخل هم ارتقا کمی و کیفی
های دو مرحله
ماشین

های پایین ،تنوع زیاد
بگیرند؛ اما به دلیل محدودیت و ظرفیت
محصوالت تکرارپذیر و یا دارای دانش فنی ساخت با کمک
یک شرکت خارجی بودند ،ادامه حیات دادند.

علمي-فني :ماشینسازی در صنعت تایر ...

ها،
تایرسازی با سطح اتوماسیون بیشتر و تقاضای کارخانه
مطلوبی از لحاظ سطح اتوماسیون پیدا کردند.

های اخیر ،بیشترین تالش در جهت افزایش
درسال
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ها ،باهدف پیوستگی عملکرد و توقف حداقل
کیفیت ماشین

های رنگ زن بجای دستگاه
های جدید از ربات
دنیا در سیستم

ها و افزایش دقت در تولید؛ بوده است.
تلرانس

رنگ زنی موجود در کشور ،ایجاد قابلیت برای هماهنگی با

تر ،محدودتر شدن دامنه
در سرویس ،ظرفیت تولید بیش

ترین تغییرات موردنیاز ماشین
شود .مهم
رنگ زنی استفاده می
خطوط انتقال اتوماتیک گرین تایر است.

های ساخت ایران و آینده پیش رو
وضعیت فنی ماشین
 )1ماشین تایرسازی

 )3ماشین برش الیه

()1

()3

توجهی
ای در کشور کمک قابل
های دو مرحله
ساخت ماشین

ماشین برش الیه نخی با اسپالیس اتوماتیک از نمونه

کمتر داشته است .ازآنجاکه تا چند سال گذشته اغلب تایرهای

جهت پیوستگی بیشتر سرویس با افزایش دقت و افزایش

گذاری
هاي داخلی با صرف سرمایه
به افزایش ظرفیت کارخانه

تر قرار داشت
سواری تولیدی در حوزه سری سرعت پایین

های تایرسازی
و تنوع سایز زیادی در کشور نبود ،ماشین
ساخت داخل نیازهای کیفی و کمی تولیدکنندگان را برآورده

های اخیر ،با حضور خودروسازان جدید و
کرد؛ اما درسال
می
تنوع بیشتر خودروها و افزایش سطح استانداردهای موردنیاز

ترین تغییرات موردنیاز آن در
خارجی الگوبرداری شده و مهم

طول عمر تیغه است.
 )4ماشین اسلیتر

()4

های مختلف عملکرد
شده در شرکت
های ساخته
ماشین

های روز دنیا نیز اساس کار
مناسبی دارند و در ماشین

های باالنسی تایر ،افزایش
خودروسازان ،از جمله شاخص

ها تغییرات زیادی نداشته است .در ماشین اسلیتر
این ماشین

ترین
توجهی در این راستا انجام شد .مهم
که اقدامات قابل

است .این سیستم کمک شایانی به جلوگیری از برش نخ در

های تایرسازی ،امری ضروری بود،
سطح اتوماسیون ماشین

تر محصول
نیاز در این حوزه ،با توجه به کیفیت مطلوب

های دو
ای نسبت به ماشین
های تایرسازی تک مرحله
ماشین

ای در
ای ،طراحی و ساخت ماشین تایرسازی یک مرحله
مرحله

کشور است ،که با توجه به حساسیت و سرمایه موردنیاز
های باالدستی در کنار ایجاد
برای ساخت این ماشین ،کمک
فرصت و اعتماد تایرسازان ضروری است.
 )2ماشین رنگ زنی

تقریب تمامی
زنی اتوماتیک ساخت داخل به
ماشین رنگ

المللی را دارا
های یک ماشین استاندارد در سطح بین
قابلیت

است .با توجه به قرارگیری این ماشین بین سالن ساخت تایر

های انتقال
و سالن پخت ،و از طرفی مکانیزه شدن سیستم

هاي مهم
گرین تایر به صورت اتوماتیک ،در برخی از کارخانه
5. Bead Apex Machine
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توجهی
کند .تحقق این امر وابستگی قابل
حین برش نوار می

به کیفیت کلندر الیه دارد.
 )5ماشین بید اپکس

()5

اي از شرکت
ماشین بید اپکس ساخت داخل نمونه

VMI

ترین
است ،که از لحاظ کیفی وضعیت مناسبی دارد .مهم

تغییرات موردنیاز آن در آینده افزودن سیستم گذاشت و

()2

4. Slitter Machine

ترین تغییرات در سیستم برش موسوم به برش شناور
بیش

برداشت اتوماتیک است که در صورت مطلوب بودن کیفیت

دهد.
بید ،ظرفیت ماشین را به مقدار  %20افزایش می
آوری ترد و سایدوال
های جمع
 )6سیستم

()6

های گذشته با افزایش دقت موردنیاز برای باالنس
درسال

های تایرسازی بکار
کات در ماشین
های پری
تایرها ،سیستم

3. Cutting Machine

2. Painting Machine

1. Tire Building Machine
6. Tread Winding System
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علمی -فنی

Science & Technology

است تا
شده است ،که برای تأمین مواد آن ضروري
گرفته

متأسفانه در شرایط فعلی کارشناسان توانمند تمایل بیشتری

های گذشته سیستم مذکور
شود .خوشبختانه در طی سال

گیرند .ناامیدی از
را در محلی خارج از صنعت بکار می

آوري ترد و سايدوال اقدام
نسبت به نصب سيستم جمع
اندازی شده است.
روي اغلب خطوط اکسترودر نصب و راه

های ترد
در حال حاضر ،دانش کنترل خط کولینگ ،پروفایل
و سایدوال بومی شده است.

سازی در گرو توسعه صنعت تایر
توسعه ماشین

های متفاوت
در گردش یک اقتصاد و در شناسایی حلقه

های خود
گذاران هم سرمایه
به مهاجرت دارند و سرمایه
اصالح امور و عدم وجود تصویری شفاف از آینده به

ای
کننده
این مشکالت دامن میزند .امید به آینده نقش تعیین
در حفظ هر دو مورد دارد .وظیفه اخالقی همه ماست
خصوص در دل جوانان روشن نگاه
که چراغ امید را به

گذاری ما نیاز به ایجاد تصویر
داریم .در بخش سرمایه

بینی از آینده داریم؛ این کار نیاز به
مثبت و قدرت پیش

زنجیره ارزش یک فرایند تولیدی ،تولید و تجارت همواره

گذاری واحد و هوشمندانه دارد .ایجاد یک انجمن
سیاست

مقایسه با تولید ،پیامی است که در فرهنگ اقتصادی در

سازی،
تر در حوزه تصمیم
تر و تعیینکننده
آفرینی بیش
نقش

مکمل یکدیگرند .تفاوت آشکار ظرفیت بیشتر تجارت در

سازان در این حوزه باهدف
صنفی مستقل برای ماشین

کشور در  50سال گذشته نهادینه شده است .به این شکل

های باالدستی مرتبط با این بخش در
خصوص سیاست
به

گذار با
آورد؛ زیرا سرمایه
به دولت و جامعه به وجود می

کند.
گذاری در این حوزه ایجاد می
مند به سرمایه
و عالقه

گذار ،حقی برای او نسبت
گذاری از منظر سرمایه
که سرمایه
ترین
ها که از پایین
تبدیل ثروت خود به تجهیزات و دستگاه

ها برخوردار
قدرت نقدشوندگی در مقایسه با سایر دارایی
شود .از سوی دیگر،
ای را پذیرا می
است ،ریسک قابل توجه

آورد و در قالب مالیات و
در جامعه اشتغال به وجود می

کند؛ پس طبیعی
های دولت را تأمين می
عوارض متعدد هزینه
است که چنین فعالیتی باید بیشتر موردتوجه و حمایت دولت

قرار گیرد.

های نو پا
توجهی به رشد شرکت
صنعت تایر ،کمک قابل
ها و ارتباطات جداگانه به قدر کافی راهگشا نیست.
تالش

همکاری شرکت تحقیقات و اعتماد به این مجموعه در مسیر
های نوآورانه ،اصالحات
گرايي ،با هدف تقویت حرکت
هم
ها به صورت
جاي انجام آن
فنی و تحقیقات موردنیاز ،به

ای و با هزینه بیشتر در هر شرکت ،در رشد کیفی
جزیره

کند.
ها در این حوزه کمک شایانی می
سازندگان دستگاه

های ارزش
زایی با مفهوم استفاده از تمامی ظرفیت
درون

شود که دولت با عملکرد غلط
مشکل از آنجایی آغاز می

ترین اقدام
های موجود در صنعت تایر مهم
آفرین و توانمندی

کند .در چنین شرایطی تجارت به دليل
تولید ،نامناسب می

تواند شامل تعامالت دو
الگوهای مفید جهانی نیست و می

گذاری و سودآوری
وکار را برای سرمایه
خود محیط کسب
ظرفیت نقدشوندگی باالتر ،موردتوجه بیشتر قراردارد.

زایی به معنای بریدن از
است .توجه داشته باشید درون

مندی از تجربیات دیگران
سویه با سایر کشورها و بهره

سازی صنعت تایر همچون سایر
برای توسعه بخش ماشین

باشد.

 -1سرمایه

نفس کارشناسان جوان و حضور گسترده
افزایش اعتمادبه

صنایع دو بخش تأثیرگذار داریم؛
 -2نیروی انسانی

علمي-فني :ماشینسازی در صنعت تایر ...

ها در این راستا،
گرايی شرکت
ترین نتایج هم
برخی از مهم

طور مثال،
و فراگیر همه کارشناسان در صحنه است .به
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علمی -فنی

ها در شرکت ایران تایر در
مساعدت در الگوبرداری دستگاه

مند کرد.
ها را نیز بهره
یک مقطع ،سایر شرکت
گیری
نتیجه

ها با رویکرد ملی نقش مدیران بسيار
گذاری
در سیاست

گشایی خواهد بود .از این رو ،دستیابی به
کننده و گره
تعیین

تحوالت مثبت ،توسعه و فراگیری یک اندیشه سالم ،مستلزم

Science & Technology

تحول و همسویی درنگرش مدیران این حوزه است .برای توسعه

این بخش از صنعت تایر ،هم استراتژی واحد نياز است و هم

ها و نداشتن استراتژی
کارگیری ظرفیت
مجری توانمند .عدم به

های جدی است که در صورت مرتفع
مشخص از جمله چالش

ها بیش از پیش صنعت تایر در این بخش از رقابت با
نشدن آن

ماند .به امید روزهای
ای باز می
سایر کشورهای آسیایی و منطقه
زمین
تر برای صنعت تایر ایران
روشن

مراجع
1. www.karagostar.com
2. www.nfneg.com
3. www.honargostarazar.com
4. www.nedapardaz.com
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علمی -فنی
افزودنیهای شیمیایی صنعت الستیک و توانمندیهای تولید داخل

ubber industry chemical additives and manufacturing capabilities
چکیده:
های شیمیایی از اجزاء مهم
ای در زندگی بشر برخوردار هستند .افزودنی
امروزه مصنوعات الستیکی از جایگاه ویژه

آیند که موجب بهبود خواص فیزیکی ،مکانیکی و افزایش کارایی محصول
حساب می
های الستیکی به
فرموالسیون آمیخته

های شیمیایی مهم صنایع الستیک،
شوند .در این پژوهش ،با مطالعه و بررسی خصوصیات تعدادی از افزودنی
می
شده است.
ها معرفی
ها و ضرورت تولید داخلی آن
توانمندی

ها.
اکسیدانت
ها ،آنتی
کننده
ها ،عوامل پخت ،نرم
های شیمیایی ،پرکننده
های کلیدی :صنایع الستیک ،افزودنی
واژه

نوع مقاله :مروري
سيد مهرداد جليليان
استادیار پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران،
تهران ،ايران
* عهدهدار مکاتبات:

m.djalilian@ippi.ac.ir

مقدمه

های الستیکی نسبت به سایر
و التکس

ها خانواده
االستومرها یا الستیک

محصوالت دارای سهم مصرف باالتری

دلیل خواص ارتجاعی باال و مدول
به

ها باعث
اهمیت روزافزون الستیک

شکل هستند که
بزرگی از بسپارهای بی

پایین در تولید انواع تایر ،کفش ،تسمه
و نوار نقاله ،روکش کابل و سیم و

همچنین ،در صنایع مختلف شیمیایی و

پتروشیمیایی کاربردهای فراوانی دارند.

در شکل  1مقایسه مصرف هرکدام از
شده است .تایر
این مصنوعات نشان داده

علمي-فني :افزودنیهای شیمیایی صنعت الستیک ...

هستند.

ها در جهان
رشد تولید و مصرف آن
شده است .در جدول  1میزان رشد

مصرف دو الستیک سنتزی ( )SBRو
طبیعی ( )NRرا در  18سال اخیر نشان

دهد .مجموع مصرف الستیک سنتزی
می

های اولیه رشدی در
و طبیعی در سال
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تیکها خانواده بزرگی از بسپارهای بیشکل هستند که بهدلیل خواص ارتجاعی باال و مدول

انواع تایر ،کفش ،تسمه و نوار نقاله ،روکش کابل و سیم و همچنین ،در صنایع مختلف

فراوانی دارند .در شکل ( )1مقایسه مصرف هرکدام از این
شیمیایی کاربردهای
علمی -فنی

مصنوعات
Science & Technology

ست .تایر و التکسهای الستیکی نسبت به سایر محصوالت دارای سهم مصرف باالتری
های اخیر ،این رشد به  3درصد
حدود  5درصد و در سال

کارگیری دیگر االستومرها در
دلیل به
تواند به
یافته که می
کاهش
تر باشد.
کاربردهای تخصصی

طبیعی است و سه کشور اندونزی ،مالزی و تایلند در حدود

 70درصد سهم تولید الستیک طبیعی را در جهان دارا

هستند.

ن الستیکها باعث رشد تولید و مصرف آنها در جهان شده است .در جدول ( )1میزان رشد

تیک سنتزی ( )SBRو طبیعی ( )NRرا در  11سال اخیر نشان میدهد .مجموع مصرف

ی و طبیعی در سالهای اولیه رشدی در حدود  5درصد و در سالهای اخیر ،این رشد به 3

الستیکی
مصنوعات
شکل -1مقایسه
شکل (:)1
الستیکی
مقایسه مصنوعات

شکل ( :)1روند رشد تولید الستیک در سالهای اخیر
های اخیر
شکل  -2روند رشد تولید الستیک در سال

فته که میتواند بهدلیل بهکارگیری دیگر االستومرها در کاربردهای تخصصیتر باشد.
جدول  -1مصرف الستیک طبیعی و سنتزی از سال 2001

شکل ( :)1روند رشد تولید الستیک در سالهای اخیر

جدول ( :)1مصرف الستیک طبیعی و سنتزی از سال 1001
افزودنیهای شیمیایی ()Chemical additives
کارگیری
ها ،نیاز به به
با افزایش تولید و مصرف الستیک
افزودنیهای شیمیایی ()Chemical additives
های فراورده
تولید
فرموالسیون
های
افزودنی
هایدر فرموالسیون ت
شیمیایی
افزودنی
شیمیاییبهدربهکارگیری
یکها ،نیاز
الست
با افزایش تولید و مصرف
های شیمیایی ()Chemicaladditives
افزودنی

ای برخوردار است .این مواد
الستیکی از اهمیت ویژه
مکانیک
خواص فیزیکی،
هایافزایش
منظور
یریمواد به
کارگاین
است.
الستویژه
اهمیت
الستیکی از
بافراوردهها
فرموالسیون ت
شیمیایی در
افزودنی
برخوردار به
ای ،نیاز به
یکها
مصرف
افزایشیتولید و
منظور افزایش خواص فیزیکی ،مکانیکی و بهبود کارایی و
به
دهند
اکسیدانتها،
آنتی
شوند.
ی
گرفتهبهم
فرایندبکار
حینتولید
حیندرفرایند
الستیک در
کارایی و
بهبود
شتابمکانیک
فیزیکی،
خواص
افزایش
منظور
مواد
است .ا
برخوردار
ای
ویژه
اهمیت
الستیکی
فراوردههای
شوند.
ی
گرفته م
بکار
ینتولید
الستیک
کیفیتازکیفیت

عوامل
آنتیو
ها
پرکننده
روغن
ها،
دهنده
شتایب
ها،
اکسیدان
کیفیتآنتی
الستیکی
اکثریت
در
ی که
هستند
شیمیایی
فرایندهای
افزودن
پختتاز
عوامل
پرکنندهها و
بهبودها،
روغن
دهند
ترکیباتشتاب
اکسیدانتها،
شوند.
ها،م
گرفته
بکار
تولید
حین
در
الستیک
کارایی و
های شیمیایی هستند که در اکثریت ترکیبات
پخت از افزودنی
شدهدراست.
شیمیایینشان
های این مواد
هرکدام از
عوامل) سهم
شکل (3
گرفتههام،یشوند.
اکثریت ترکیبات الستیکی
دادهکه
هستند
بازارافزودنی
پخت از
پرکنندهدرها و
روغن
شوند .در شکل  3سهم بازار هرکدام
الستیکی بکار گرفته می
است .نشان دادهشده است.
شدهاین مواد
هرکدام از
مواد بازار
این) سهم
شکل (3
نشان داده
گرفته میشوند .در از

راستا افزایشیافته است .در
در همین
تولید نیز
الستیکی،
مصنوعات
بهدنبال
مصنوعات
متنوع
کاربردهای
دنبال
متنوع دیگر ،به
کاربردهای طرف
از
یافته است .در
الستیکی ،تولید نیز در همین راستا افزایش

د رشد تولید الستیک از سال  1003تا  1011نشان دادهشده است .مقدار تولید الستیک
شکل  2روند رشد تولید الستیک از سال  2003تا 2018

شکل ( :)3سهم بازار افزودنیهای شیمیایی در سالهای اخیر

طبیعی در
الستیکتولید
است .مقدار
 11داده
ل  1011برابر بانشان
سال است که نسبت به سال
تن بوده
الستیک میلیون
سنتزی 15
شده تن و
میلیون
 2018برابر با  14میلیون تن و الستیک سنتزی  15میلیون

هایاخیر
های
شیمیاییدردرسال
های شیمیایی
افزودنییهای
بازار افزودن
شکل (
اخیر
سال
سهمبازار
:)3-3سهم
شکل

برابر  1/6درصد داشته است .قاره آسیا قطب اصلی تولید الستیک طبیعی است و سه کشور

رشدی
برابرین4/6
افزودنیهای شیمیایی آنتیاکسیدانتها ،شتابدهندهها و عوامل شبکهای کننده هستند
متداولتر
تن بوده است که نسبت به سال  2017از
آسیا قطب
سهمقاره
درصداست.
داشته
ها،
اکسیدانت
های شیمیایی آنتی
ترین افزودنی
متداول
الستیکدارا از
هستند.
تولیددر جهان
اصلیعی را
الستیک طبی
تولید
درصد20
ی و تایلند در حدود
سولفور بر
درصد و
هامل36/1
اکسیدانت11ها،درصد،
آنتیبرابر با /6
اکسیدانتها
1011ینسهم
هستند
کننده
شبکهای
دهندهوا
شتابها و ع
شتابدهنده
آنتی شیمیایی
بازاریهای
افزودن
ازسالمتداولتر
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شیمیای
درصدیوهای
 36افزودن
خصوص
تحقیقاتی در
طرحهای
بینی میشود
 1011است
سال درصد
2/9
برا
سولفور
دهندهها /1
درصد ،شتاب
درآمد 11/6
اکسیدانتهاکهبرابر با
پیشآنتی
سهم .بازار
نشریهی صنعت الستیک ایران /شمارهی 95
رسید.
خصوصخواهد
سال 1013
میلیون دالر در
درآمد6350
 1012به
1520
است 5.از
برابر با /6
های شیمیایی
افزودنی
تحقیقاتی در
طرحهای
سالد که
دریشو
بینی م
پیش
رشدیدرصد
2/9
رشدی برابر با  5/6از  1520در سال  1012به  6350میلیون دالر در سال  1013خواهد رسید.
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ای کننده هستند .در سال
ها و عوامل شبکه
دهنده
شتاب

Science & Technology

های سفید یا رنگی در فرموالسیون
طیف وسیعی از پرکننده

اکسیدانت
 2018سهم بازار آنتی
ها برابر با  41/6درصد،

گونه که گفته شد ،اندازه ذرات
رود .همان
الستیک بکار می

های تحقیقاتی در
شود که درآمد طرح
بینی می
است .پیش

تر سبب افزایش خواص فیزیکی و مکانیکی
دارد .ذرات کوچک

دهنده
شتاب
ها  36/8درصد و سولفور برابر با  7/9درصد

ها بر خواص فیزیکی و مکانیکی آمیخته تأثیر مستقیمی
پرکننده

خصوص افزودنی
های شیمیایی با رشدی برابر با  5/6از

ها باال است.
کارگیری آن
شوند ولی در مقابل هزینه به
می

 2023خواهد رسید.

کند .درصد
مانند تالک و کائولن ،مدول بهتری را ایجاد می

 4570در سال  2017به  6350میلیون دالر در سال
های
در ادامه ،با توجه به اهمیت و کاربرد فراوان افزودنی

طور اختصار به معرفی تعدادی
شیمیایی صنعت الستیک به
ها خواهیم پرداخت.
از آن
ها ()Fillers
پرکننده

یکی از اجزاء اساسی در فرموالسیون تایر و قطعات

ها با قرارگیری
ها هستند .پرکننده
های مهندسی پرکننده
الستیک
های پلیمری الستیک باعث تقویت و استحکام
در بین زنجیره

دلیل قیمت
کارگیری این مواد به
شوند .همچنین ،به
قطعه می

شود.
شده آمیخته می
ها موجب کاهش هزینه تمام
پایین آن

در این خصوص ،پارامترهایی مانند اندازه و شکل ذرات،

تر باشد،
از طرف دیگر ،ذرات پراکنده هرچه غیر کروی

هایی با ذرات ریز و توزیع اندازه
کارگیری یکسان پرکننده
به
تر پرکنندگی بهتر
ذرات پهن نسبت به ذراتی با توزیع باریک

ها به دو
شود .پرکننده
تری را باعث می
و گرانروی پایین

شوند .کربنات کلسیم،
بندی می
دسته معدنی و سنتزی طبقه
های معدنی
باریت ،سیلیکا ،کائولین ،تالک و آلومینا از پرکننده

و کربنات سیلیکا رسوبی ،اکسیدهای فلزی ،سیلیکا رسوبی
شکل از نوع سنتزی هستند.
های بی
و سیلیکات
ها ()Process oil
روغن

منظور کاهش گرانروی و بهبود فرایند تولید مورد
ها به
روغن

ها ،از فرایند تقطیر نفت خام
گیرند .این روغن
مصرف قرار می

سطح ویژه ،میزان جذب روغن و ساختار پرکننده را بایستی

تر در سه دسته آروماتیک،
و پس از جداسازی ترکیبات سبک

شده قطعه تولیدی مانند استحکام کششی ،مقاومت
تقویت

فرایندی باعث کاهش مدول و مقاومت کششی و سایشی

در انتخاب صحیح آن مدنظر قرارداد تا تعادلی بین خواص
سایشی و قیمت نهایی آن ایجاد شود.

های مهمی است که در
دوده ( )Carbon blackاز پرکننده

های
کارگیری روغن
آیند .به
دست می
نفتنیک و پارافینیک به

هایی که
شود .همچنین ،در فرموالسیون
محصول نهایی می

ها مصرف
دلیل نقش متفاوت روغن
رود ،به
دوده بکار می

بهبود استحکام قطعه تأثیر زیادی دارد و در بعضی از موارد

شود .از طرف
ها سبب تعادل خواص نهایی می
صحیح آن

کلوئیدی کربن است که با وجود پارامترهای مذکور خواص آن

شوند.
کاهش قیمت قطعه را موجب می

رود .دوده فرم
تا  %30در فرموالسیون ترکیبات بکار می

به شیمی سطح و حالت تراکم اولیه ذرات کربن بستگی دارد.

شده
هایی است که باعث سیاهی رنگ ترکیب
دوده از پرکننده
هایی مانند رطوبت ،خاکستر ،گوگرد که در فرایند
و ناخالصی
های دوده مؤثر است.
شود ،بر ویژگی
تولید آن ایجاد می

علمي-فني :افزودنیهای شیمیایی صنعت الستیک ...

ها نسبت به دوده و بسپارها
تر روغن
دلیل قیمت پایین
دیگر ،به

ها ()Plasticizers
کننده
نرم

طور وسیع در صنایع
های استری سنتزی به
کننده
نرم

پذیری
منظور بهبود خواص فیزیکی و انعطاف
الستیک به
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دلیل وجود پیوند کربن و اکسیژن
روند .به
ها بکار می
الستیک

ها،
شود .استرهایی بر پایه فتاالت
از استرها حاصل می

شده است .با افزایش طول زنجیره
االستومرهای قطبی توصیه

وفور در صنعت الستیک مورد مصرف قرار
اپوکسیدی به

کارگیری این استرها در
در ساختار شیمیایی و قطبیت باال ،به
ها کاهش
کربنی در ساختمان این استرها ،از قطبیت آن
یابد و امکان استفاده از این ترکیبات در االستومرهایی با
می

که روش سنتز این
جایی
شود .از آن
قطبیت کمتر بیشتر می

های آلی است.
ترکیبات از واکنش استریفیکاسیون اسید و الکل
بنابراین ،تغییر بنیان هرکدام از این واکنشگرها ،طیف وسیعی

های
ها و روغن
ها ،گلیکول
ها ،فسفات
ها ،سباسات
آدیبات

ها نشان
کننده
گیرند .در جدول  2تعدادی از این نرم
می

شده است.
داده

های پخت ()Curingsystems
سامانه

پخت و یا ولکانیزاسیون ( )Vulcanizationیک فرایند شیمیایی

های صنایع الستیک
کننده
جدول  -2نرم

جدول ( :)1نرمکنندههای صنایع الستیک

سامانههای پخت ()Curing systems
68
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خت و یا ولکانیزاسیون ( )Vulcanizationیک فرایند شیمیایی است که برای کاهش اثرات حرارت ،سر

دیآسیلپروکساید ،پروکسی دیکربنات ،پروکسیاستر ،پروکسیکتال ،دیآلکیل پروکساید ،هی
علمی -فنی

و کتون پروکساید که ساختار و نیمعمر آنها در جدول ( )3نشان دادهشده است .البته کتونپ
Science & Technology

پروکسیکربناتها بهدلیل شرایط نگهداری و ضرورت بهکارگیری سامانههای اکسایش و کاهش

پخت االستومرها بکار میروند .انتخاب پروکسید مناسب برای شبکهای کردن ترکیب به پارام

ها و ایجاد
است که برای کاهش اثرات حرارت ،سرما ،حالل

ای کردن ترکیب به
انتخاب پروکسید مناسب برای شبکه

های
این فرایند سبب تشکیل پیوند عرضی در بین زنجیره

دمای انبارداری ،دمای تخریب و انرژی الزم برای ایجاد

تخریب و انرژی الزم
انبارداری ،دمای
زماندمای
حداقل
انجام نیمعمر
شود.پخت،
حداقلمیزمان
خواص مکانیکی مطلوب بر الستیک خام انجام
پروکساید ،حداقل
عمر
پخت ،نیم
پروکساید ،حداقل
پارامترهایی مانند
رادیکال آزاد بستگی دارد.

شود.
بعدی در ساختار الستیک می
پلیمری و ایجاد شبکه سه
همراه
های آلی به
ترکیباتی مانند گوگرد ،پراکسایدها و رزین

رادیکال آزاد بستگی دارد.

پروکسایدها
:)-3طبقه
پروکسایدها
بندیبندی
طبقه
جدول(3
جدول

رود .پارامترهایی
حرارت در فرایند مشبک کردن بکار می

مانند دما و زمان پخت ،ساختار االستومر ،درصد پیوندهای

غیراشباع ،نوع سامانه پخت و فرموالسیون پخت بر خواص

کننده
نهایی قطعه مؤثر هستند .فعال
ها ( )Activatorsموادی

منظور افزایش و بهبود سرعت
معدنی یا آلی هستند که به

روند .ترکیباتی مانند روی
پخت در فرموالسیون بکار می

های
کننده
اکسید و اسیدهای چرب مانند اسید استئاریک از فعال

ذکر است
رایج در سامانه پخت گوگردی هستند .البته قابل

توانند تأثیر زیادی
ها نمی
کننده
ها ،فعال
دهنده
در غیاب شتاب

کارگیری
در افزایش چگالی اتصاالت عرضی داشته باشند .به
رزینها ()Resins
دهنده
شتاب
سبب
ها ( )Acceleratorsدر فرموالسیون ترکیب

ها ()Resins
رزین
سوز
افزایش سرعت پخت بهبود مدول و تأخیر در پدیده نیم
فرموالسیون االستومرها رزینها هستند .بهکارگیری رزینها میتو
پرکاربرد در
اولیه
یکی از مواد
()Thiazoles

یکی از مواد اولیه پرکاربرد در فرموالسیون االستومرها

شود .این ترکیبات بر پایه مشتقات تیازول
می

واکنش تیازول و آمین است ،هستند .پرواکسایدها از ترکیبات

بهبود چسبندگی ،پخت و استحکام را در برداشته باشد.

توانند اتصاالت عرضی را
با پیوندهای غیراشباع االستومر می

است.

مانند بهبود چسبندگی ،پخت و استحکام را در برداشته باشد .در جدول ( )1تعدادی از رزینهای

مانند مرکاپتو بنزو تیازول ( )MBTو سولفونامیدها که حاصل

یاد شده است.

آلی هستند که در اثر حرارت با تشکیل رادیکال آزاد و واکنش
شوند .هفت خانواده
ای شدن ترکیب می
تشکیل و سبب شبکه

تواند اهدافی مانند
ها می
کارگیری رزین
ها هستند .به
رزین

های پرمصرف یاد شده
در جدول  4تعدادی از رزین

اند از:
اصلی پروکسایدها عبارت

ها
عملکردآن
ها وو عملکرد
ها
ینن
رزی
آنها
جدول-4:)1رز
جدول (

استر،
کربنات ،پروکسی
پروکساید ،پروکسی دی
آسیل
دی

آلکیل پروکساید ،هیدروپروکساید و کتون
کتال ،دی
پروکسی
ها در جدول  3نشان
عمر آن
پروکساید که ساختار و نیم

ها
کربنات
پروکسایدها و پروکسی
شده است .البته کتون
داده

رزینهای فنلی به دو صورت رزول و نوواالک بسته به ساختار و خصوصیات خود میتوانند هر سه اثر

های
کارگیری سامانه
دلیل شرایط نگهداری و ضرورت به
به

های فنلی به دو صورت رزول و نوواالک بسته به
رزین

استایرن -بوتادی ان
باشند .رز
داشته
ساختاردروفرموالسیون
چسبندگی را
کنندگیی و
های پخت،
ین اثر
سه
توانند هر
االستومر می
خصوصیات خود
روند.
تقویت بکار م
اکسایش و کاهش بندرت در پخت االستومرها
درصد استایرن باالی  50درصد با توجه به کارایی خود دارای توجیه اقتصادی مطلوبی هستند.

بازدارنده...ها ()Retarders
علمي-فني :افزودنیهای شیمیایی صنعت الستیک
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بازدارندهها موادی هستند که بهمنظور کنترل برشتگی آمیخته در االستومرهایی که با استفاده از سولف
پخت میشوند ،مورداستفاده قرار میگیرند .سالیسیلیک اسید ،بنزوئیک اسید ،انیدرید فتالیک ،از
بازدارندههایی هستند که در سامانه پخت تیازولها بکار میروند .البته این مواد در سامانههای پخت
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کنندگی و چسبندگی را در فرموالسیون االستومر
تقویت

Science & Technology

کنند.
جلوگیریمی

های استایرن -بوتادی ان با درصد
داشته باشند .رزین

ها و
اکسیدانت
پارامترهای زیر در انتخاب انواع مختلف آنتی

توجیه اقتصادی مطلوبی هستند.

• نوع االستومر

استایرن باالی  50درصد با توجه به کارایی خود دارای

ها ()Retarders
بازدارنده

منظور کنترل برشتگی آمیخته
ها موادی هستند که به
بازدارنده

شوند،
در االستومرهایی که با استفاده از سولفور پخت می

گیرند .سالیسیلیک اسید ،بنزوئیک اسید،
مورداستفاده قرار می

هایی هستند که در سامانه پخت
انیدرید فتالیک ،از بازدارنده
های پخت
روند .البته این مواد در سامانه
ها بکار می
تیازول
کننده را
سولفونامیدها مؤثر نیستند و فقط نقش یک فعال

کنند.
ایفاء می

ها ()Antioxidants
اکسیدانت
آنتی

االستومرهای غیراشباع مانند الستیک طبیعی ( )NRو

سنتزی ( )SBRالستیک
های بوتادی ان ( )BRو نئوپرن
( )CRتحت تأثیر نور ،حرارت ،اکسیژن ،اوزون (،)Ozone

ها مهم است:
آنتی ازونانت
• کاربرد نهایی

دهی
زمان سرویس
• مدت
• رنگ آمیخته

• سامانه پخت

• عواملمحیطی
• قیمت

زایی ،فراریت ،حاللیت ،مهاجرت،
همچنین ،ویژگی مانند لکه

کارگیری از
پایداری شیمیایی ،فرم فیزیکی و درصد به
پارامترهای دیگر انتخاب این مواد هستند.

کارگیری درآمیخته
الویت اول در انتخاب این مواد برای به

زا ( )Non-stainingو لکه
غیرلکه
ها
زایی ( )Stainingبودن آن

زا به شش دسته اصلی
های غیرلکه
اکسیدانت
است .آنتی

شوند:
بندیمی
طبقه

فلزات سنگین مانند مس و منگنز ،خستگی دینامیکی و دیگر

های با ممانعت فضایی
• فنل

تواند متفاوت باشد.
ترکیبات در اثر هریک از عوامل باال می

ها
• هیدروکینون

شوند .اثرات تخریب این
عوامل محیطی و فرایندی تخریب می

های با ممانعت فضایی
• به یس فنل

شکست زنجیره پلیمری و کاهش خواص فیزیکی و مکانیکی،

• ترکیبات آلی سولفوردار

که عواملی مانند حرارت ،فلزات سنگین و نور این مسئله را

های ممانعت شده
• ترکیبات نیتروکسی و آمین

تواند در اثر پدیده اکسیداسیون باشد
ازدیاد طول ،سختی می
های آزاد باعث ایجاد
کنند .اوزون با ایجاد رادیکال
تسریع می

ای شدن
های سطحی و در بعضی موارد سبب شبکه
ترک

ها
منظور پیشگیری از هرکدام از این پدیده
شود .به
آمیخته می

ها در فرموالسیون
ازونانت
ها و آنتی
اکسیدانت
کارگیری آنتی
به
ها از فرایند اکسایش با
اکسیدانت
ترکیبات ضروری است .آنتی

ها از زوال آمیخته در اثر حمله اوزون
اکسیژن و آنتی ازونانت

70

فسفیت ها

•

های حجیم به خصوص
ها با گروه
فنل
مشتقات فنل و بیس

هایی را با دامنه
اکسیدانت
در ناحیه ارتو حلقه آروماتیک ،آنتی
کنند.
کنندگی متوسط و قیمت مناسب را ایجاد می
محافظت
ها دارای فراریت
اکسیدانت
ها نسبت سایر آنتی
اکسیدانت
این آنتی

های متداول
اکسیدانت
بیشتری هستند BHT .و  SPHاز آنتی
ها است.
فنلی و  TMBC ،22M46از به یس فنل
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هیدروکینونهای استخالف شده بیشتر در چسبها و آمیختههای پخت نشده بکار میرو

 Technologyت& Science
یوکرباماتها نیز بیشتر
چسبندگی میشوند .ترکیبات آلی سولفوردار مانند دی بوتیلدی

پایه الستیکها و الستیکهای بوتیل کاربرد دارد .مرکاپتو بنزیمیدازولها و نمک
هم
افزایی ( )Synergismدارند.

اآنتیاکسیدانتهای متداول هستند که اثر همافزایی ( )Synergismدارند.

دست
ها به
تری کلرو فسفرها و فنل
ها از واکنش
فسفیت

ها در فرایند تولید و نگهداری
آیند .این آنتی
م
اکسیدانتها د
اکسیدانبهتدست میآیند .این آنتی
فنلها
کلرویفسفرها و
فسفیتها از واکنشتری
گیرند و در
های سنتزی مورداستفاده قرار می
الستیک

گیرند و در الستیکهای پخت شد
شدهقرار
مورداستفاده
نگهداری الستیکهای سنتزی
روند.
یی
بکارمنم
های پخت
الستیک

ها و
تر در چسب
های استخالف شده بی
هیدروکینو
نشده بکار میروند و سبب افزایش
شهای پخت
یخته
بیشترن در چسبها و آم
ی استخالف شده
روند و سبب افزایش چسبندگی
های پخت نشده بکار می
آمیخته

یوکرباماتها نیز بیشتر در چسبهای بر
یباتیآلی سولفوردار مانند دی بوتیلدی ت
شوند .ترک
دی
شوند .ترکیبات آلی سولفوردار مانند دی بوتیل
م
ها
مرکاپتوپایه الستیک
های بر
چسب
بوتیلنیز بیشتر
ها
تیوکربامات
بنزیمیدازولها و نمکهای آنها نیز
کاربرد دردارد.
و الستیکهای
ها و
های بوتیل کاربرد دارد .مرکاپتو بنزیمیدازول
و الستیک

ای متداول هستند که اثر همافزایی ( )Synergismدارند.

های متداول هستند که اثر
اکسیدانت
ها نیز اآنتی
های آن
نمک

های
اکسیدانت
های ممانعت شده از آنتی
های و نیتروکسی
آمین

آمینهای و نیتروکسیهای ممانعت شده از آنتیاکسیدانتهای بسیار گرانی هستند که اثر

بیشتر ...در آمیختههایی مانند پلیپروپیلن و اتیلن – پروپیلن و71الستیکهای غ
این ترکیبات
علمي-فني :افزودنیهای شیمیایی صنعت الستیک
حساسیت باالیی در برابر نور دارند ،بکار میروند.

آنتیاکسیدانتهای لکهزا در آمیختههایی که در آنها مسئله تغییر رنگ دارای اهم

یهای ممانعت شده از آنتیاکسیدانتهای بسیار گرانی هستند که اثربخشی خوبی دارند.
علمی -فنی

Science & Technology

غیراشباع که
شدههای
الستیک
پروپیلن و
هیدروو اتیلن –
پروپیلن
دی هیدرو  1و  1و  1تری متیلکین
مانند  1و 1
پلیمریزه
کینولینهای
ر آمیختههایی مانند پلیدی
رابر نور دارند ،بکار میروند.
ترکیبات
آنتی دارند .این
اثربخشی خوبی
بسیار گرانی هستند که
اکثریت اکثریت
هستند که در
الستیک
الستیکصنعت
های
اکسیدانت
های آنتی
فرموالسیونها ب
که در
هستند
صنعت
اکسیدانت
متداولترین
پروپیلن و اتیلن – پروپیلن
هایی مانند پلی
بیشتر در آمیخته

تبع آن جرم
رود .درجه بسپارش و به
ها بکار می
فرموالسیون

ست که باعث
آنتیاکسیدانت ا
پارامترهای
مولکولی از
جرم
آن
تبع
بسپارشآنوهابه
اینآنتیای در
مهم و
کمتر
مولکولی ازاهمیت
دارای
رنگ
تغییر
مسئله
هایی که
کهزا در آمویخته
برابر نور
باالیی در
حساسیت
در که
غیراشباع
های
الستیک
اکسیدانت است که باعث
این
پارامترهای مهم

دی هیدرو کینولینهای پلیمریزه شده مانند  1و  1دی هیدرو  1و  1و  1تری متیلکینول

روند.
دارند ،بکار می
شود.
تغییر در نقطه نرمی آن می
مورد می
آن
اکسیدانتها
شود .قرار میگیرند .البته این دسته از آنتی
مصرف
وده بکار رفته است،

اکسیدانتهای صنعت الستیک هستند که در اکثریت فرموالسیونها بکار
آمیختهتر
متداول
ها مسئله
آنتی آن
ین که در
هایی
زا در
های لکه
اکسیدانت
آنتی

اکسیدانتها
اصلی این
جرمنهاگروه
باشند
اهمیت نیز
ازونانتی را
آنتی
چهارآ
فرموالسیون
بسپارشیا
کمتر و
رنگ دارای
موارد نقشتغییر
آنتیاکسیدانت است که باعث تغ
آنتی مهم این
پارامترهای
مولکولی از
تبع .آن
دارا ودربه
گیرند .البته
دوده بکار رفته است ،مورد مصرف قرار می

آن میشود.

توانند در بعضی موارد نقش
ها می
اکسیدانت
این دسته از آنتی
آنتی ازونانتی را نیز دارا باشند .چهار گروه اصلی این

آمینها ()PANA,PBNA

ینولینها

اند از:
ها عبارت
اکسیدانت
آنتی
•

فنیل آمین

ها ()PANA,PBNA
فنیل نفتیل آمین

ها
• دی هیدرو کینولین

• مشتقات دی فنیل آمین

مشتقات دی فنیل آمین دارای خواص ضعیفتری نسبت به هیدروکینولینها هستند و
پارافنیلن دی آمین ()PPDs
مشتقات
فنیلن دی •
)PPDs
آمین (
هایی هستند
اکسیدانت
آنتی
ها از
فنیل نفتیل آمین
نسبت به
تری
ین ضعیف
خواص
آمینیدارای
آن فنیل
مشتقات دی
االستومرهای
ترکیبات در
رود .ا
بکار م
مشتقات مختلف
)Aging
ترین (
قدیمپییری
آزمون
گرفتند و
دیقرار م
مورداستفاده
که تا سال  1990به
درجه حرارت آزمون
تریو بسته
هستند
ها
هیدروکینولین
پیریهستند و بس
هیدروکینولینها
نسبت
ضعیف
خواص
دارای
فنیلیتاآمین
مشتقات
مورداستفادهبهبهقرار
وفور
 1990به
سال
هستند که
وفورهایی
اکسیدانت
از قدیمیترین آنتی
هستند.
مؤثرتر

خواص

دارای خواص حرارتی و اکسیداسیونی مطلوبی هستند.

رود .این ترکیبات در
مشتقات مختلف آن بکار می
االستومرهای نئ
ین ترکیبات در
آزمون پیری ( )Agingمشتقات مختلف آن بکار میرود .ا
()Aging

مؤثرتردر
ترکیبات
باالی
دلیل سمیت
حاضر به
هستند.
حرارتی
هستند.
اینو نیتریل
نئوپرن
االستومرهای
مصرف
مطلوبی حال
اکسیداسیونیترکیبات در
دلیلو سمیت باالی این
به
ها محدودشده است.
آن

نها محدودشده است.

مؤثرتر هستند.

مشتقات پارا فنیل دی آمینها از آنتیاکسیدانتهایی هستند که بسیار در فرایند ال

فرایندهاالست
عنوان بسیار
هستند که
اکسیدانتهایی
گرفتهها مازیآنتی
دی آمین
نگهداریپارا ف
شرایطمشتقات
نیز
آنتی درازونانت
مشتقات به
شوند .این
نیل بکار
آنها

عنوان آنتی
به
مشتقات
شوند .این
مجاورتمی
بکار گرفته
ها
نگهداری آن
قطعاتشرایط
ازونانت وها یانیزدیکن
ایستا
)
Ozone
(
ی
اوزون
محیطی
شرایط
در
توانند
ی
م
الستیکی
ها
های سنتزی و شرایط نگهداری آن
بسیار در فرایند الستیک
هایی هستند که
اکسیدانت
ها از آنتی
مشتقات پارا فنیل دی آمین

قطعات الستیکی میتوانند در مجاورت شرایط محیطی اوزونی ( )Ozoneایستا و یا دینام

ها نیز
ازونانت
عنوان
رودب.ه
مشتقات
ها گرفته م
ازونانتبکار
ی  2دی
آنت و
مانند 1
دی هیدرو کینولین
پارافینی و میکر
آنتیهای
واکس
این می
شوند.بکار
متنوعیی
شدهایی،
پلیمریزه کار
هایبه نوع
بسته

()TMQ
هیدرو  2و  2و  4تری متیل
در مجاورت
توانند
الستیکی می
کاربردهادارند.
پارافینی و میکرو
های
واکس
قطعاتمیرود.
تایریو بکار
متنوع
ترین ازونانت
متداولآنتی
کارازایی،
کینولین نوع
بسته به

اوزوناتهایی هستند که در شرایط ایستایی استفاده میشوند.
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پارا فنیل دی آمینها دارای ساختار شیمیایی ذیل هستند که بسته به گروههای استخال

پارا فنیل دی آمینها دارای ساختار شیمیایی ذیل هستند که بسته به گروههای استخالف

ایجاد می
متنوعی
مشتقات
شود.شود.
ایجاد می
متنوعی
مشتقات

فنیاکسیدانتهایی هستند که بسیار در فرایند الستیکهای
علمی-آنتی
ل دی آمینها از
در صورت جایگزینی یک استخالف آریلی بر روی پارا فنیل دی آمین مانند  6IPPDو PD
آنها بکار گرفته میشوند .این مشتقات بهعنوان آنتی ازونانتها نیز کاربرد دارند .تایر و
ازونانتی و آنتیاکسیدانتی بهشدت بهبود پیدا میکند.
دینامیکی) قرار
محیطی
میتوانند درشرایط
کند.
که می
یرند پیدا
شدتگبهبود
اکسیدانتی
نامیکیبهقرار
ایستا وو یاآنتیدی
ایستایو( یاOzone
()Ozoneاوزون
اوزونیمحیطی
شرایط
مجاورت
Science & Technology
سنتزی و

ها متنوعی بکار
گیرند که بسته به نوع کارایی ،آنتی ازونانت

پارافینی و میکرو کریستالین از آنتی
متنوعی بکار میرود .واکسهای
ازونانتها
ی ،آنتی
های پارافینی و میکرو کریستالین از آنتی
رود .واکس
می

ند که در

شوند.
ایستایی استفاده می
هستند که در
هایی
اوزونات
شرایطشوند.
استفاده می
ایستایی
شرایط
ها دارای ساختار شیمیایی ذیل هستند
پارا فنیل دی آمین

مشتقاتی استخالف آریلی و یا آلکیلی
آلکیلی گروهها
بسته به
هستند
هایذیل
شیمیایی
ساختار
کهو یا
آریلی
استخالف
بسته به گروه
نها دارای که
شود.
متنوعی ایجاد می

ایجاد میشود.

ل دی

دار  7اتم
دی آلکیل پارا فنیل دی آمین با زنجیرهای شاخه

تر و
ها دارای خواص ضعیف
آمین
آریل پارا فنیل دی
دی

دلیل
تر از آلکیل -آریل پارا فنیل مین هستند که به
قیمتی پایین

()77PPD
تری هستند.
ازونانتیپایین
های
نتیحاللیت
دارای
مولکولی زیاد
 )77PPDجرم
ازونانتی( بسیار عالی
مایعی با
خواص آ
مایعی با
آنتی کربن
خواص 2اتم
شاخهدار
یرهای
کربنزنج
آمین با

کارگیری اینانتی
رود .به
است که در شرایط ایستایی بکار می

ازونانت با آریل پارا فنیل دی آمین
ینانتی
که در شرایط ایستایی بکار میرود .بهکارگیری ا
تری را در
ازونانت با آریل پارا فنیل دی آمین خواص مطلوب

های شیمیایی
های داخلی تولید افزودنی
توانمندی

شده در کشور بدون
براساس آخرین آمارهای گزارش
دینامیکی حاصل
شرایط
کند.
دینامیکی
ی را در شرایط
آلکیلدر -آریل پارا فن
قیمتی پایینتر از
آریل پارا فنیل دیآمینها دارای خواص ضعیفتر و
کند.ی
حاصلمیمید

که بهدلیل جرم مولکولی

های تولیدکننده قطعات الستیکی در کشور،
نظر گرفتن شرکت

هستند
پایینتر
دارای حالل
تن .انواع تایر را
ی هزار
250
هایحدود
یت در
تایرسازی
زیادصنایع
کنند که نیاز سالیانه کشور در حدود
در کشور تولید می

های شیمیایی بسته به نوع
است .افزودنی
شیمیایی
هزاریتنهای
توانمندیهای داخلی تولید400افزودن
تایر و شرایط عملکردی موردنظر در حدود  15-20درصد

های
گرفتنسال
دهند .در
در می
تشکیل
در آمیخته
فرموالسیون
اخیر ،تولیدکننده
شرکتهای
نظر
کشور رابدون
براساس آخرین آمارهای گزارششده
های تایر و صنایع وابسته
واحدهای تحقیق و توسعه تولیدکننده

تولیدمیکنند که ن
خصوصتولید
خوبیدردر کشور
هایتایر را
انواع
دانشهزار تن
150
حدود
در کشور ،صنایع تایرسازی در
بنیان فعالیت
های
و شرکت

ی یک

در صورت جایگزینی یک استخالف آریلی بر روی پارا

اند.
های شیمیایی مورد مصرف انجام داده
انواع افزودنی

های سنتزی ،اکسیدهای فلزی،
های معدنی ،سیلیکات
پرکننده

و IPPD
استخالفدی آمین
فنیل
خواص آنتی
ازجمله این تولیدات هستند.
IPPDو روغن
تایر ،وسیم ،دوده
ازونانتی نخ
ها آنتی
خواص
6IPPD
آمین مانند
فنیل دی
6IPPDپارا
مانندروی
آریلی بر

سیدانتی بهشدت بهبود پیدا میکند.
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گیری
نتیجه

ها
اکسیدانت
های مختلف آنتی
همه مواد ،فقط فرم
از مجموع این

ها،
ها ،رزین
دهنده
گونه که موردبحث قرار گرفت ،شتاب
همان

شود .این
زا در مقیاس صنعتی تولید می
ی فنلی غیرلکه

وفور مصرف
در آمیخته دارا هستند و در صنعت الستیک به

های پلیمری بکار
که در صنعت تایر ،قطعات الستیکی و التکس

ها نقش مهمی را
ها و آنتی اوزونانت
اکسیدانت
عوامل پخت ،آنتی

افزوده و دانش فنی باالی
شوند .از طرف دیگر ،ارزش
می

ها هستند
های آروماتیکی فنل
ها بر پایه استخالف
اکسیدانت
آنتی

های
رود .با توجه به خانواده بزرگ و تنوع زیاد افزودنی
می

ها در جهان محدود
این مواد سبب شده که تولیدکنندگان آن

ها موردبحث قرار گرفت ،نیاز به
شیمیایی که تعدادی از آن

متأسفانه تاکنون هیچ فعالیت جدی و مؤثری در خصوص

گردد که الزمه آن مشارکت
این مواد بیش از بیش احساس می

صورت پتنت گزارش شود.
باشد و اطالعات تخصصی به

های شیمیایی در کشور انجام نگردیده است و
تولید افزودنی

های مطالعاتی ،اقتصادی و فنی در کشور برای تولید
انجام طرح
اندرکاران این حوزه است
تمامی دست
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ویژگیهاي کاربردي سیلیکای رسوبی در صنعت الستیک و توانمندی تولید

داخلی آن

eatures and applications of sedimentary silica in the rubber industry and its
domestic production capability
چکیده:
در این مقاله ،به انواع مختلف سیلیکا به ویژه سیلیکای رسوبی ،استفاده و کاربردهای آن در صنعت الستیک و تایر

شود .همچنین،
ازجمله بهبود خصوصیات فیزیکی و مکانیکی محصوالت الستیکی و کاهش مقاومت غلتشی تایر اشاره می

مشخصات کیفی سیلیکای رسوبی مانند اندازه و مساحت سطح ویژه ذرات ،ساختار و عوامل فعال سطحی و تأثیر این

های حاوی سیلیکا ،روش تولید سیلیکای رسوبی و مواد اولیه
کاری و اختالط آمیزه
مشخصات بر عملکرد محصول ،آمیزه
گیرد.
آن و وضعیت تولید داخلی این ماده اولیه موردبررسی قرار می

های کلیدی :سیلیکای رسوبی ،اندازه و مساحت سطح ویژه ذرات ،ساختار ،عوامل فعال سطحی ،رطوبت
واژه
ظاهری و نهان.

نوع مقاله :پژوهشی
ابراهيم قرباني
مدیر تکنولوژی شرکت الستیک نیکرو گسترش،
مدیر عامل شرکت بهسازان الستیک فخر ایرانیان،
تهران ،ايران
* عهدهدار مکاتبات:
eb_ghorbani@yahoo.com

مقدمه

شود .به دلیل گستردگی
مصرف می

امروزه سیلیکای رسوبی در صنعت

ها و کاربردهای سیلیکا،
موضوع ویژگی

ها و محصوالت
کنندگی آمیزه
تقویت

شود .زیرا در
صورت کلی اشاره می

الستیک به دلیل نقش ویژه آن در
الستیکی و همچنین کاهش مقاومت
غلتشی تایر کاربرد وسیعی یافته است.

سیلیکای رسوبی که انواع مختلفی دارد،
عالوه بر الستیک در محصوالت مختلفی
ازجمله رنگ و پوشش ،مواد آرایشی

و بهداشتی ،خوراک دام ،بتن و غیره
علمي-فني :ویژگیها و کاربردهای سیلیکای ...

در این مقاله به موضوعات مطروحه به
های
مورد هریک از عناوین و سرفصل
ها
مطروحه به دلیل اهمیت و پیچیدگی آن

های مفصلی را مطرح نمود
توان بحث
می

که هدف این مقاله کوتاه نیست.
سیلیکا و انواع آن
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سیلیکای رسوبی ( )Precipitated Silicaیکی از انواع

سیلیسیم اکسید ( )SiO2یا سیلیس است که به صورت

شکل (آمورف) است.
صورت بی

بندی انواع سیلیکا از نظر گستره اندازه
در جدول  1تقسیم

شود .در
سنتزی و به روش رسوبی (ترسیبی) تولید می

کنندگی الستیک دارد.
ترین نقش را تقویت
ذرات که مهم

های سیلیکاته حدود  60درصد پوسته زمین
ترکیب در کانی

شود ،انواع سیلیس
طور که در جدول باال مشاهده می
همان

اکسید به صورت خالص یا به صورت
طبیعت سیلیسیم

شده است.
همچنین ،کاربرد عمومی در الستیک نشان داده

اکسید یا سیلیس در طبیعت عمدتاً
دهد .سیلیسیم
را تشکیل می

طبیعی در الستیک فقط نقش پرکننده غیرتقویتی ()Extender

شود.
سیلیس کریستالی است که در طبیعت فراوان یافت می

( )Pyrogenicکه اندازه ذرات بسیار ریزی دارد ،خاصیت

ای از
به صورت بلوری (کریستالی) وجود دارد .کوارتز نمونه

های متفاوت ،انواع متفاوتی دارد .دو
تولید سیلیس با روش
نوع سیلیکای رسوبی و فیوم ( )Fumedبه ویژه رسوبی

می
توانند داشته باشند .سیلیکای فیوم ( )Fumedیا پیروژنیک

کنندگی باالیی دارد ولی به دلیل قیمت باالی آن فقط
تقویت
های سیلیکونی مورد
برای کاربردهای ویژه و یا در الستیک

مهمترین نقش را تقویتکنندگی الستیک دارد .همچنین،
ذراتی که
اندازه
نظر گستره
سیلیکایسیلیکا از
دارد.بندی انواع
الستیکتقسیم
ترین کاربرد رادردرجدول 1
رسوبی به
بیش
گیرد.
قرار م
مصرف
شده
کاربرد عمومی در الستیک نشان د
است.بندی انواع سیلیکا
تقسیم
اده-1
جدول
نوع سیلیکا

اندازه ذرات (میکرومتر)

عملکرد در الستیک

طبیعی (کریستالی)
کوارتز

16-1

پرکننده غیر تقویتی

دیاتومیت

5-1

کمک فرایند – غیر تقویتی

نئوبرگ

5-1

پرکننده غیر تقویتی

مصنوعی (آمورف)
فیوم ()Fumed

6060-60665

پرکننده تقویتی

رسوبی

6060-6061

پرکننده تقویتی

رسوبی

6060

پرکننده نیمه تقویتی

رسوبی

6060

کمک فرایند – سفیدکنندگی

میکرو سیلیس (محصول

601

غیر تقویتی

جانبی تولید فروسیلیس)
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تقویتی ()Extender
پرکننده
الستیکنقش
الستیک فقط
نشریهدر
همانطور که در جدول باال مشاهده میشود ،انواع سیلیس طبیعی
غیر95
شمارهی
ایران/
ی صنعت

میتوانند داشته باشند .سیلیکای فیوم ( )Fumedیا پیروژنیک ( )Pyrogenicکه اندازه ذرات بسیار ریزی دارد ،خاصیت

تقویتکنندگی باالیی دارد ولی به دلیل قیمت باالی آن فقط برای کاربردهای ویژه و یا در الستیکهای سیلیکونی مورد مصرف قرار
میگیرد.
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ها ازجمله سیلیکا از نظر
بندی کلی پرکننده
در شکل  1طبقه

شود:
اندازه ذرات مشاهده می

همچنین ،تایرهای راه
سازی ( )OTRاستفاده از سیلیکا موجب
شود.
افزایش مقاومت پارگی در ناحیه رویه و دیواره می

های اخیر ،به ویژه در تایرهایی که اصطالحاً
 -2در سال

شوند ،به منظور کاهش مقاومت غلتشی
تایر سبز نامیده می
با حفظ مقاومت سایشی و بهبود چنگزنی در سطوح خیس،

از سیلیکا به ویژه در آمیزه رویه تایر به مقدار قابل توجهی
به همراه عامل جفت کننده یا اتصال دهنده

()Coupling Agent

شود تا به عنوان واسط بین سیلیکا و پلیمر
استفاده می

شکل  1طبقهبندی کلی پرکنندهها ازجمله سیلیکا از نظر اندازه ذرات

ها ازجمله سیلیکا از نظر اندازه ذرات
بندی کلی پرکننده
شکل  -1طبقه

پیوندهای شیمیایی ایجاد کند .تایر سبز ( )Green Tireبرای

نخستین بار توسط شرکت میشلن در سال  1992معرفی

شد .شرکت مذکور در رویه تایرهای جدید سواری عالوه

همانطور که در شکل باال مشاهده میشود ،بیشتر سیلیکای رسوبی و دودهها خاصیت تقویتکنندگی دارند و بقیه پرکنندهها نقش

تر
شود ،بیش
طور که در شکل باال مشاهده می
همان

بر سیلیکا به همراه دوده ،از عامل اتصال دهنده سیالنی و

نیمتقویتکنندگی و یا صرفاً پرکنندگی به منظور کاهش قیمت محصول دارند .استفاده از بعضی انواع سیلیکا به عنوان پرکننده

کنندگی دارند و
ها خاصیت تقویت
سیلیکای رسوبی و دوده
همچنین ،کائوچوی  SSBRاستفاده کرد.
ازجمله بعضی مواد معدنی یا سنتزی مانند کائولن ،کربنات کلسیم ،تالک و غیره عالوه بر ارزان کردن آمیزه ،در بهبود و یا تنظیم

تایر ،تأمین بهینه سه ویژگی مهم مقاومت غلتشی پایین
کنندگییو
نقش نی
ها
کاهشه
پرکنند
بقیه
چقرمگی (
ازجمله
خصوصیات فرایندی
درعمل
پرکنندگیکمک فرایند
صرفداًیدگاه به عنوان
کندیاکه از این
تنقش ایفا م
تقوینیز
)Nerveمپلیمر

میکند.
-2

به منظور کاهش قیمت محصول دارند .استفاده از بعضی

الستیکبه عنوان پرکننده ازجمله بعضی مواد معدنی یا
سیلیکا درسیلیکا
کاربرد انواع

( ،)Rolling resistanceفرسایش کم رویه ( )Wearو چنگزنی

عنوان مثلث
باال به ویژه در سطوح خیس ( )Wet gripکه به

نقش کمک فرایندی
خاصیت تقو
کلسیم،افزونبر
های الستیکی
سیلیکا در آمیزه
استفاده از
سنتزی علت
 -1همانطور که اشاره شد،
جادویی مشهور است تا پیش از استفاده از سیلیکا به
کنندگی ،بر
غیرهیتعالوه
تالک و
کربنات
کائولن،
مانند

هم است .وقتی به خاصیت تقویتکنندگی سیلیکا اشاره میشود ،منظور بیشتر بهبود مقاومت سایشی (،)Abrasion Resistance
صورت مطلوب وجود نداشت .برای کاهش مقاومت غلتشی
ارزان کردن آمیزه ،در بهبود و یا تنظیم خصوصیات فرایندی
بهبود مقاومت پارگی ( )Tear Resistanceو افزایش مقاومت کششی آمیزه ( )Tensile Strengthاست .در تایرهایی که در جادههای

کند که
ازجمله کاهش چقرمگی ( )Nerveپلیمر نیز نقش ایفا می

تایر نیاز به آمیزه رویه تایر با ویژگی اتالف کم

خاکی و سنگالخی تردد میکنند مانند تایر بعضی خودروهای  ،SUVبرخی تایرهای باری و همچنین ،تایرهای راهسازی ()OTR

کند.
از این دیدگاه به عنوان کمک فرایند عمل می

استفاده از سیلیکا موجب افزایش مقاومت پارگی در ناحیه رویه و دیواره میشود.

(Low

های پایین (مرتبط با چرخیدن تایر)
 )hysteresisدر فرکانس

که در مورد چنگزنی تایر که در تماس با
است .درصورتی

 -0در سالهای اخیر ،به ویژه در تایرهایی که اصطالحاً تایر سبز نامیده میشوند ،به منظور کاهش مقاومت غلتشی با حفظ مقاومت

کاربرد سیلیکا در الستیک
های کم
های آن است و با تغییر شکل
کنندهجاده و زبری
سطح
سایشی و بهبود چنگزنی در سطوح خیس  ،از سیلیکا به ویژه در آمیزه رویه تایر به مقدار قابل توجهی به همراه عامل جفت

سیلیکا در
طور
 Agentهمان
یا اتصال دهنده ( -1
های کوچک ناشی
فرکانس زیاد (مرتبط با تغییر شکل
با .تایر
شیمیایی ایجادو کند
از پیوندهای
استفادهپلیمر
علتبین سیلیکا و
شد ،واسط
اشارهبه عنوان
کهمیشود تا
استفاده
)Coupling
کنندگی ،نقش
بر خاصیت تقویت
های الستیکی افزون
آمیزه

از برخورد تایر با زبری سطح جاده) سروکار دارد ،نیاز به

شود ،منظور بیشتر بهبود مقاومت سایشی
سیلیکا اشاره می

همچنین ،فرسایش کم رویه تایر و طول عمر آن اهمیت زیادی

کنندگی
کمک فرایندی هم است .وقتی به خاصیت تقویت

( ،)Abrasion Resistanceبهبود مقاومت پارگی

()Tear Resistance

آمیزه
ای است که انرژی باالیی را جذب کند (.)High hysteresis
دارد .استفاده از سیلیکا در رویه تایر خصوصیات باال را

و افزایش مقاومت کششی آمیزه ( )Tensile Strengthاست .در

کند .استفاده از سیلیکا در تایرهای زمستانی نیز به
بهینه می

مانند تایر بعضی خودروهای  ،SUVبرخی تایرهای باری و

آمیزه رویه حاوی سیلیکا در دماهای پایین دارای خصوصیت

کنند
های خاکی و سنگالخی تردد می
تایرهایی که در جاده

علمي-فني :ویژگیها و کاربردهای سیلیکای ...

دلیل بهبود چنگزنی در سطوح خیس و یخ رایج شده است.
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پذیری باالتر و دارای چنگزنی و ترمزگیری
االستیک و انعطاف

شیمیایی متیلن دهنده مانند  HMMMیا هگزامتیلن تترامین و

های سیالنول در سطح سیلیکا ()Si-OH
به دلیل وجود گروه

دهند .همچنین ،در افزایش
دهنده خشک ( )Dry Bondingمی

بهتر در شرایط زمستانی است.

ها که از پیوند
و خاصیت جذب آب ناشی از وجود این گروه
کند .همچنین ،تمایل
سیلیکا و بسپار تا حدی جلوگیری می

کند .استفاده بیشتر از
ای شدن را ایجاد می
سیلیکا به خوشه
یک حد معین از سیلیکا در آمیزه (حدود  10تا  15پارت)

بر بر ایجاد
بدون استفاده از مواد شیمیایی ویژه ،افزون
مشکالت اختالط و پراکندگی نامناسب سیلیکا در آمیزه ،تأثیر

شود .فقط
موردنظر به ویژه کاهش مقاومت غلتشی ایجاد نمی

درصورت ایجاد پیوندهای شیمیایی بین سیلیکا و بسپار با

توان
استفاده از عامل واسطه به عنوان ماده اتصال دهنده می
ها موردنظر دست یافت .بعضی انواع سیلیکا دارای
به ویژگی

مواد رزورسینول دهنده است که تشکیل یک سیستم اتصال

چسبندگی ( )Adhesionآمیزه به نخ الیه تایر و یا سیم بدنه

و به لت تایر مؤثر است.
مشخصات سیلیکا
 -1اندازه ذرات

ها با اهمیت سیلیکا که در
مانند دوده یکی از ویژگی

باشد ،اندازه ذرات اولیه
کنندگی آن مؤثر می
خاصیت تقویت

( )Primary Particleآن است .اندازه ذرات سیلیکای رسوبی

معمو ً
ال در مقیاس نانومتر است .ذرات با اندازه کمتر از 100

رو سیلیکای رسوبی نیز
نامند .از این
نانومتر را نانوذرات می

ای شدن
پوشش سطحی برای جلوگیری از کلوخه و خوشه

گیرد.
در خانواده نانو یا به عبارت دیگر نانوسیلیکا قرار می

گویند.
قابلیت پراکنش باال ( )Highly Dispersibleمی

شود .از اندازه  50نانومتر باالتر ،سیلیکا در دسته
ایجاد می

در هنگام اختالط هستند .به این نوع سیلیکا ،سیلیکای با

کنندگی در اندازه ذرات کمتر از  50نانومتر
خاصیت تقویت

 -3استفاده از سیلیکا در قطعات مختلف الستیکی به ویژه

کننده و کمک فرایند
کننده و یا پرکننده غیر تقویت
تقویت
نیمه

دوده خصوصیات فیزیکی و مکانیکی قطعه الستیکی بهبود

گیری اندازه ذرات از مشخصه مساحت
برای بررسی اندازه

قطعات صنعتی نیز رایج است .با استفاده از سیلیکا به همراه
می
یابد .خصوصیات زمان مندی در اثر حرارت ( )Agingنیز

گیرد.
قرار می

شود.
سطح ویژه ذرات ( )Specific Surface Areaاستفاده می

کند که در بعضی قطعات صنعتی اهمیت ویژه
بهبود پیدا می

تر باشد ،مساحت سطح ویژه
هرچه اندازه ذرات کوچک

کننده سیلیکای
امکان استفاده از دوده ،بهترین پرکننده تقویت

نوع به هم پیوستن ذرات که ساختار نام دارد نیز ،بستگی

دارد .در قطعات الستیکی رنگی و یا سفید به دلیل عدم

رسوبی است.

 -4در زیره و پاشنه کفش در انواع رنگی و مشکی آن

تر است و برعکس .اندازه مساحت سطح ذرات به
بزرگ
های مختلفی
گیری مساحت سطح ذرات روش
دارد .برای اندازه
بکار می
رود که روش  BETبا استفاده از گاز نیتروژن

با توجه به اهمیت مقاومت سایشی و پارگی ،کاربرد سیلیکا

ترین روش است که با استفاده از دستگاه پیشرفته
مناسب

رسوبی با اندازه ذرات پایین (مساحت سطح ویژه باال)

های نامنظم
و فرج نامنظم بین ذرات و همچنین ،شکل

 -5از دیگر کاربردهای سلیکا مصرف آن به همراه مواد

متیل آمونیم برمید) برای
تری
داشت .در روش ( CTABستیل

بسیار گسترده است .در این محصوالت معمو ً
ال از سیلیکای

شود.
استفاده می

78

شود .با استفاده از گاز نیتروژن ،خلل
مربوطه انجام می

گیری مساحت سطح نخواهد
ذرات سیلیکا تأثیری در اندازه
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گیری اندازه ذرات به روش شیمیایی ،به دلیل بزرگ
اندازه

کند ،ساختار سیلیکا به ویژه
برشی تغییر نمی

گیرند .بنابراین ،دقت
 BETتمام سطوح در تماس قرار نمی

اهمیت ساختار در سیلیکا در ایجاد خصوصیات فرایندی

بودن مولکول این ماده در مقایسه با نیتروژن در روش

گیری از روش اول کمتر است.
اندازه

agglomerate

ریزد .بنابراین،
ناپایدار بوده و در مراحل اختالط به هم می

و مشخصات کیفی محصول در مقایسه با دوده به دلیل

ناپایداری آن کمتر است .در دوده نوع پیوستن ذرات به

 -2ساختار سیلیکا (:)Structure

صورت زنجیروار ( )Chain likeو شاخه
ای ( )Branchedاست

ذرات اولیه سیلیکا ( )Primary Particleدر مراحل تولید

های ذرات سیلیکا که
و از پایداری باالتری نسبت به تجمع

تشکیل می
شود .از
دهند که به آن  aggregateگفته می

سیلیکا به عنوان ماده حامل ( )Careerبرای مواد دیگر ازجمله

ای را
به هم متصل شده و مجموعه به هم پیوسته

بیشتر خوشه
ای ( )Clusterبرخوردار است .در مواردی که

به هم پیوستن aggregate
تری به نام
های بزرگ
ها مجموعه

خوراک دام و یا بعضی مواد روغنی شکل (به منظور حمل

های بعدی که ذکر شد ،ساختار سیلیکا را
و همچنین ،مجموعه

کند زیرا در میزان جذب مواد به ویژه مواد
ای پیدا می
ویژه

شود .نحوه به هم پیوستن ذرات اولیه
 agglomerateایجاد می
ها فرایندی و مشخصات کیفی
دهد که بر ویژگی
تشکیل می
سیلیکا نقش مؤثری دارد .نوع فضاهای خالی ایجادشده به
های به هم
های تقریبی مجموعه
دلیل ساختار سیلیکا و اندازه

شود.
پیوسته در سیلیکا در شکل  2مشاهده می

رود ،ساختار سیلیکا اهمیت
تر) بکار می
و توزین مناسب

روغنی و مایع و همچنین ،نحوه جریان یافتن

()Free Flow

مواد موردنظر تأثیر قابل توجهی دارد.
 -3عوامل فعال سطحی

مانند دوده ،در مورد سیلیکا نیز عوامل فعال سطحی در

خصوصیات سیلیکا و به ویژه اتصال به پلیمر مؤثر است.

های سیالنول
ترین عوامل سطحی در سیلیکا وجود گروه
مهم

( )Si-OHاست که ناشی از وجود اکسیژن و تمایل به

جذب هیدروژن و درنتیجه آب و رطوبت است .در شکل 3
شود:
های سیالنول در سطح سیلیکا مشاهده می
گروه

سیلیکا
ساختارسیلیکا
شکل-20ساختار
شکل

در تجمع نوع  aggregateپیوند بین ذرات از نوع شیمیایی
aggregaپیوند بین ذرات از نوع شیمیایی بیشتر پیوند هیدروژنی یا فیزیکی  -شیمیایی است که در مقایسه با
بیشتر پیوند هیدروژنی یا فیزیکی  -شیمیایی است که در

آن برخالف دوده که ساختار آن در
است.
پایدارتر
است ،قوی
نوع واندروالسی
اجزای آن
 agglomکه بیشتر پیوند
تجمع ازنوع
مقایسه با
اجزای
بیشترتر وپیوند
 agglomerateکه

برخالف
تر و پایدارتر است.
از نوع واندروالسی است ،قوی
ناپایدار بوده و در مراحل اختالط به
عمال تنشهای برشی تغییر نمیکند ،ساختار سیلیکا به ویژه agglomerate
سیلیکا
 -3گرو
های
دوده که ساختار آن در هنگام اختالط و اعمال تنش
سطح سیلیکا
در سطح
سیالنول در
های سیالنول
گروهههای
شکل 0
ین ،اهمیت ساختار در سیلیکا در ایجاد خصوصیات فرایندی و مشخصات کیفی محصول در مقایسه با دوده به

در شکل باال ،انواع سه گانه گروههای سیالنول مشاهده میشود .به دلیل وجود گروههای سیالنول که آبدوست

ن کمتر است .در دوده نوع پیوستن ذرات به صورت زنجیروار ( )Chain likeو شاخهای ( )Branchedاست و از

علمي-فني :ویژگیها و کاربردهای سیلیکای ...
هستند ،ابری از مولکولهای آب اطراف مولکولهای سیلیسیماکسید تشکیل میشود و به حالت79
اشباع میرسد.

سبت به تجمعهای ذرات سیلیکا که بیشتر خوشهای ( )Clusterبرخوردار است .در مواردی که سیلیکا به عنوان

(c

در ارتباط با موضوع جذب آب ،در شکل  0در دو وضعیت رطوبت نسبی محیط ،مقدار تعادلی رطوبت جذبشده ت

 )Caبرای مواد دیگر ازجمله خوراک دام و یا بعضی مواد روغنی شکل (به منظور حمل و توزین مناسبتر) بکار
نشان دادهشده است.

سیلیکا اهمیت ویژهای پیدا میکند زیرا در میزان جذب مواد به ویژه مواد روغنی و مایع و همچنین ،نحوه جریان
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های سیالنول مشاهده
در شکل باال ،انواع سه گانه گروه

های سیالنول که آبدوست
شود .به دلیل وجود گروه
می

سیلیکا آب اطراف
های
سطحل
سیالنول درمولکو
ابری از
هستند،
گروههای
()Hydrophilicشکل 0
شود و به حالت اشباع
اکسید تشکیل می
های سیلیسیم
مولکول

شوند .به این نوع آب،
در دماهای باال از سیلیکا خارج می

گویند .آب نهان در
آب نهان متصل شده ( )Bound Waterمی
گراد شروع
سیلیکا در دمای باالتر از  250درجه سانتی

طورکلی با حرارت دادن سیلیکا
کند .به
به خارج شدن می

 ،انواع سه گانه گروههای سیالنول مشاهده میشود .به دلیل وجود گروههای سیالنول که آبدوست ()Hydrophilic

رسد.
می

های سیالنول و آب نهان
گراد گروه
تا  1000درجه سانتی

از مولکولهای آب اطراف مولکولهای سیلیسیماکسید تشکیل میشود و به حالت اشباع میرسد.

در ارتباط با موضوع جذب آب ،در شکل  4در دو وضعیت

شود .سیلیکا چنانچه در
سیلیکا به صورت کامل خارج می

توسطوبت جذب
تعادلی رط
قدار
محیط ،م
نسبی
رطوبت
وضعیت
نسبیدر دو
شکل 0
موضوع جذب آب ،در
شده
جذب
رطوبت
تعادلی
مقدار
محیط،
رطوبت
گراد قرار گیرد و
سیلیکا  250درجه سانتی
توسط حدود
شدهدما تا
معرض

ده است.

شده است.
سیلیکا نشان داده

رطوبت ظاهری آن خارج شود ،پس از رفع حرارت و
رسیدن به دمای محیط دوباره از نظر میزان جذب رطوبت

اعمال تاحرارت
رسید .در
محیط
 056درجه سانتیگراد با
 1666درجه سانتیگراد
صورت سیلیکا
حرارت دادن
خواهدطورکلی با
تعادلکند .به
خارج بهشدن می
شروع به
گراد ،سیلیکا مجدداً
باالتر به ویژه تا  1000درجه سانتی

سیالنول و آب نهان سیلیکا به صورت کامل خارج میشود .سیلیکا چنانچه در معرض دما تا حدود  056درجه سانتیگراد

کند .در شکل  5با انجام آزمون
رطوبت و آب را جذب نمی

و رطوبت ظاهری آن خارج شود ،پس از رفع حرارت و رسیدن به دمای محیط دوباره از نظر میزان جذب رطوبت با محیط

( TGA )Thermal Gravimetry Analysisدر دماهای باال در مورد

خواهد رسید .در صورت اعمال حرارت باالتر به ویژه تا  1666درجه سانتیگراد ،سیلیکا مجدداً رطوبت و آب را جذب نم

توان کاهش وزن به دلیل
یک نمونه سیلیکای رسوبی ،می

نمونه سیلیکای رسوبی
بررسی یک
باال در مورد
TGAدر
)Thermal
(Analysis
نمود.
دماهای را
سیالنول
های
 Gravimetryو گروه
دست دادن آب
شکل  5با انجام آزمون از

نمونه
مبنای
سیلیکا را
معمول،
طور
دسته
کاهش وزن به دلیل از ب
ای خلوص سیلیکا ر
درصد
معمول،
برطور
نمود .به
خلوص بررسی
درصدسیالنول را
گروههای
دادن آب و
رطوبت جذ
محیط،
نسبی
وضعیت
شدهبا
جذببشده
تعادلیرطوبت
مقدارتعادلی
مقدار
محیط،
رطوبتنسبی
رطوبت
شکل-40وضعیت
شکل
کنند.
حرارت دیده ،تعیین می
درجه
نمونهای که تا  1666درجه که تا
یکنند.
1000تعیین م
حرارت دیده،
با استفاده از سیلیکا
استفاده از سیلیکا.

ه در شکل  0مشاهده میشود ،در رطوبت نسبی  56درصد ،میزان جذب رطوبت در حالت تعادل حدود  5درصد و در

شود ،در رطوبت
طور که در شکل  4مشاهده می
همان

ی  96درصد ،حدود  10درصد است .به دلیل اتصال مولکولهای آب به سیلیکا ( )SiO₂به صورت جذب سطحی که به

نسبی  50درصد ،میزان جذب رطوبت در حالت تعادل

میرسند و همچنین ،وجود آب نهان در آن ،به سیلیکای موردبحث ،سیلیکای رسوبی هیدراته نیز گفته میشود.

حدود  5درصد و در رطوبت نسبی  90درصد ،حدود

سیلیکاساعت خارج میشود .افزونبر،
سانتیبهگراد و 0
مولکولدرجه
دمای 165
دلیلکه در
ظاهریبهاست
های آب
اتصال
رطوبتاست.
درواقعدرصد
ه آن اشاره شد13 ،

(
تعادل
دارندکهکهبهباحالت
سطحی
صورت جذب
رسند شدهاند و فقط در دماهای باال
قویمتریحبس
پیوندهای
سیلیکا وجود
به در شبکه
)SiOآبی
مولکولهای
ب (رطوبت)،
2

و همچنین ،وجود آب نهان در آن ،به سیلیکای موردبحث،

رج میشوند .به این نوع آب ،آب نهان متصل شده ( )Bound Waterمیگویند .آب نهان در سیلیکا در دمای باالتر از
باالدر
دماهای باال
TGAدر دماهای
(Analysis
آزمون
شکل
TGA)Thermal
)Thermal Gravimetry
(Gravimetry Analysis
آزمون
شکل-5 5

شود .رطوبتی که به
سیلیکای رسوبی هیدراته نیز گفته می
آن اشاره شد ،درواقع رطوبت ظاهری است که در دمای

در مورد یک نمونه سیلیکای رسوبی

مورد یک نمونه سیلیکای رسوبی

بر،
افزوازن
 105درجه سانتی
ویژگیها سیلیکا
شود.دیگر
گراد و  2ساعت خارج 4م-یبرخی

ها سیلیکا
برخی دیگر از ویژگی
های آبی در شبکه سیلیکا
وجود این آب (رطوبت) ،مولکول
 PH -در سیلیکا به دلیل تأثیر در واکنش پخت اهمیت دارد .برای اندازهگیری  PHاز محلول  5درصد سیلیکا در آب

اند و فقط
تر حبس شده
وجود دارند که با پیوندهای قوی
میشود.

80

 PH -در سیلیکا به دلیل تأثیر در واکنش پخت اهمیت

 -هدایت الکتریکی سیلیکا بیشتر نشاندهنده وجود نمک حاصل از اسید مصرفی در واکنش خنثیسازی سیلیکات ا
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حدی (معموالً  1066میکرو زیمنس بر سانتیمتر) باالتر نباید باشد .برای اندازهگیری هدایت الکتریکی از محلول  0درصد
آب استفاده میشود.

 -رطوبت سیلیکا که در دمای  165درجه سانتیگراد به مدت  0ساعت اندازهگیری میشود .از نظر تأثیر در فرایند
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گیری  PHاز محلول  5درصد سیلیکا در
دارد .برای اندازه

ها وجود دارد .این اشکال به ویژه
به هم پیوستن مجدد آن

دهنده وجود نمک
 -هدایت الکتریکی سیلیکا بیشتر نشان

آید .برای جلوگیری یا کاهش مشکل
سیلیکا به وجود می

شود.
آب استفاده می

سازی سیلیکات
حاصل از اسید مصرفی در واکنش خنثی
است که از حدی (معمو ً
ال  1300میکرو زیمنس بر سانتیمتر)
گیری هدایت الکتریکی از محلول
باالتر نباید باشد .برای اندازه

شود.
 4درصد سیلیکا در آب استفاده می

در حالت استفاده از مقادیر زیاد (باالتر از  10تا  15پارت)

پراکنش سیلیکا به ویژه در استفاده از مقادیر زیاد آن
معمو ً
ال از سیلیکای با قابلیت پراکنش باال

(Highly dispersible

شود .در این نوع سیلیکا پوشش سطح
 )silicaاستفاده می
شود.
ذرات با استفاده از برخی مواد سیالنی انجام می

گراد به
 -رطوبت سیلیکا که در دمای  105درجه سانتی

بر ویژگی
در ارتباط با پراکنش سیلیکا ( )Dispersionافزون

تواند موجب تغییر در گرانروی آمیزه شود.
تولید که می

است .در صورت استفاده از مقادیر باالی سیلیکا ،معمو ً
ال

شود .از نظر تأثیر در فرایند
گیری می
مدت  2ساعت اندازه
همچنین ،احتمال وجود حباب در محصول ناشی از تبخیر

آب اهمیت دارد.

آمیزه کاری و اختالط سیلیکا در آمیزه الستیکی

ذکرشده ،نوع میکسر اختالط و روش اختالط نیز مؤثر
توصیه می
شود از میکسر نوع اینترمش ( )Intermeshکه
فاصله روتورهای آن در مقایسه با نوع مماسی

()Tangential

کمتر و سطح تماس باال و بازده کنترل حرارت باالتری

را دارا هستند ،استفاده شود .همچنین ،درصورت استفاده

تر اشاره شد ،سطح سیلیکا از عوامل
طور که پیش
همان

از مواد اتصال دهنده ( )Coupling agentدر آمیزه به همراه

که موجب جذب رطوبت و تاحدی از پیوند سیلیکا و

در هنگام اختالط به منظور انجام واکنش سیالنیزه کردن

های پخت
کننده
مواد شیمیایی آمیزه الستیکی به ویژه فعال

شود.
به دلیل سیستم کنترل حرارت مؤثرتر آن استفاده می

فعال سیالنول ( )Si-OHکه قطبی هستند ،پوشیده شده

های فعال مذکور با برخی
کند .گروه
پلیمر جلوگیری می

اکسید واکنش کرده و تا حدی میزان اتصاالت
مانند روی
دهند و درنتیجه
جانبی در پخت محصول را کاهش می

یافته و موجب افت خصوصیات فیزیکی
سرعت پخت کاهش

شوند .برای جلوگیری از این تأثیر نامطلوب معمو ً
ال
می

سیلیکا و با توجه به ضرورت اعمال شرایط خاص حرارتی

(ایجاد پیوند بین سیلیکا و سیالن) ،از میکسر نوع اینترمش
با توجه به حساسیت شرایط واکنش سیالنیزه کردن

سیلیکا در هنگام اختالط و یا نداشتن میکسر مناسب برای

شده سیلیکا با سیالن نیز وجود دارد
این کار ،نوع اصالح
تر از انواع
که قابل تهیه است .قیمت این نوع سیلیکا گران

اتیلن گلیکول در آمیزه استفاده
از دی اتیلن گلیکول یا پلی

دیگر است .اتصال سیلیکا با بسپار از طریق ماده اتصال

های سیالنول در سطح ذرات سیلیکا،
به دلیل وجود گروه

خورندگی سایشی سیلیکا ،در میکسرهای مورداستفاده برای

امر در اختالط آمیزه حاوی سیلیکا مشکالتی را به صورت

های دارای سیلیکا
و همچنین ،در تجهیزات اکستروژن آمیزه

شود.
می

ای شدن سیلیکا وجود دارد که این
تمایل به کلوخه و خوشه
کند .حتی پس از
پراکندگی نامناسب در آمیزه ایجاد می
شکستن تجمع
های نوع  agglomerateدر هنگام اختالط ،تمایل

علمي-فني :ویژگیها و کاربردهای سیلیکای ...

شود .با توجه به
دهنده ،در هنگام پخت تایر انجام می
های حاوی سیلیکا به ویژه مقادیر باالی آن
اختالط آمیزه

به ویژه رویه تایر سواری از آلیاژهای ویژه و مناسب به
شود.
منظور کاهش میزان سایش سطح تماس استفاده می
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مواد اولیه و روش تولید سیلیکا

های متفاوتی وجود دارد.
برای تولید سیلیکای رسوبی روش

معمو ً
ال از سدیم
سیلیکات که ترکیبی از  SiO2و  Na2Oبا

و در مواردی در به لت تایر سنگین است ،کم بودن تجهیزات

های
اختالط مناسب به ویژه میکسرهای اینترمش در شرکت
داخلی ،عدم اعمال استانداردهای مرتبط با مقاومت غلتشی

های مختلف می
نسبت
عنوان ماده اولیه
تواند باشد ( )Ratioبه

تایر در مورد تولیدکنندگان داخلی و سطح فعلی فناوری

ای
سیلیکات ماده
ای دارد .سدیم
سیلیکات اهمیت ویژه
در سدیم

کشور در مقایسه با کشورهای پیشرفته فاصله زیادی دارد.

اسید در شرایط ویژه از نظر
اسید یا کلریدریک
سولفوریک

چنگزنی در سطح خیس (ترمزگیری) در موسسه استاندارد

شود ..انتخاب نسبت مناسب دو ماده باال
اصلی استفاده می

موجود برای تولید تایر ،هنوز میزان استفاده از سیلیکا در

بازی است و در راکتور مخصوص با اسید قوی مانند

تازگی ،استانداردهای مرتبط با صدا ،مقاومت غلتشی و
به

دما ،غلظت ،دبی و غیره و در حضور مواد افزودنی ویژه

شده است ولی
های تایرسازی داخلی تدوین
با همکاری شرکت

های
کند .این محلول به روش
به دست آمده و رسوب می

های داخلی و آمادگی بیشتر
تغییر فناوری در برخی از شرکت

های حاصل از واکنش خارج شود .سپس،
شود تا نمک
می

در حال حاضر ،میزان مصرف سیلیکا در صنعت الستیک

سازی شده و درنتیجه سیلیکا به صورت محلول تعلیقه
خنثی

رسد اجرای آن نیاز به تغییر شرایط فعلی ازجمله
به نظر می

مختلف ازجمله سانتریفیوژ یا فیلترپرس آبگیری و شستشو

ها و همچنین ،تاحدی رفع شرایط تحریم دارد.
این شرکت

برای رسیدن به رطوبت موردنظر (بین  4تا  6درصد) خشک

و تایر کشور حدود  600تا  700تن در سال برآورد شده

ازجمله استفاده از خشک
کن
کن پاششی ( ،)Spray drierخشک

شود .تولید داخلی از نظر کمی و کیفی رو به گسترش
می

های تایرسازی و
شود .در شرکت
پودر و یا گرانول تولید می

منظور تولید انواع سیلیکای مورد نیاز کشور است .بازار

تواند متفاوت باشد.
های خشک کردن می
شود .روش
می

که بخش کوچکی از آن توسط تولیدکنندگان داخلی تأمین

کن نواری و غیره .سیلیکای رسوبی به صورت
دوار ،خشک

است ولی نیازمند ارتقای دانش فنی و توسعه تجهیزات به

(Internal

جهانی انواع سیلیکای رسوبی برای کاربردهای مختلف حدود

در تولید قطعات الستیکی که از میکسرهای بسته

طور معمول نوع گرانول ترجیح
شود ،به
 )Mixerاستفاده می

شود زیرا استفاده از آن گرد و غبار بسیار کمتری
داده می
کند.
ایجاد می

شود تا سال 2023
بینی می
 2/3میلیارد دالر است که پیش
به  2/3میلیارد دالر افزایش یابد.
گیری
نتیجه

تولید سیلیکا در داخل کشور

تولید سیلیکا به دلیل مشخصات کیفی ویژه آن از

خوشبختانه در چند سال اخیر امکان تولید سیلیکای رسوبی

های خاصی برخوردار است .با توجه به اینکه مواد
پیچیدگی

بر استفاده در برخی قطعات الستیکی به ویژه غیرسیاه،

های مربوط به مشخصات کیفی
که حساسیت
درصورتی

بر،
شده است .کاربرد سیلیکا در کشور افزون
در کشور فراهم

شود،
اولیه اصلی این محصول در داخل کشور تولید می

های الیه و
های الستیکی تایر به ویژه آمیزه
در بعضی آمیزه

سیلیکا و یکنواختی محصول مدنظر تولیدکنندگان داخلی

طور معمول در رویه تایر سواری
سیلیکا در مقادیر باال که به

ها
ارتقای کیفی محصوالت داخلی و دیدگاه مثبت این شرکت

شود .به دلیل مشکالت ناشی از اختالط
به لت استفاده می
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های تایرسازی در
قرار گیرد ،با همکاری و راهنمایی شرکت
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توان امیدوار
درخصوص جایگزین کردن منابع داخلی می

بود که شرایط برای رشد کمی و کیفی در تولید این

محصول که افزون بر الستیک کاربردهای گوناگونی دارد،
فراهم شود

مراجع
 -1کتاب
 -2کتاب

Compounding Precipitated Silica in Elastomers
Silica Reinforced Tyre Rubbers

نوشته

نوشته

Norman Hewitt

Annemieke ten Brinke

سال 2007

سال 2002

 -3کتاب تکنولوژی جامع الستیک (هافمن) :انتشارات شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع الستیک

 -4کتاب سیالن پیوند در مرز مشترک :انتشارات شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع الستیک
های بزرگ تولیدکننده سیلیکای رسوبی مانند
 -4جزوات و بروشورهای شرکت

علمي-فني :ویژگیها و کاربردهای سیلیکای ...

Evonik، Solvay، PPG

و ...
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علمی -فنی
مطالعهی اثر انواع کائوچوهای  SBRپرشده با سیلیکا بر ویژگیهای فیزیکی-

مکانیکی و پیشبینی مقاومت غلتشی به کمک ویژگیهای رئولوژیکی
tudy of the effect of different types of SBR-filled silica rubber on physical-mechanical
properties and prediction of rolling resistance by rheological properties
چکیده:

دست آمده از کائوچوهای SBR1712 ،SBR1502
های به
های فیزیکی -مکانیکی و رئولوژیکی آمیزه
در این پژوهش ،ویژگی

که رفتار
 SBR1763و  SBR72612پرشده با  55پارت سیلیکا موردبررسی و مقایسه قرار گرفت .همچنین ،با توجه به این

های
های عملکردی تایر باشد و دانش شناخت ویژگی
تواند بیانگر بسیاری از ویژگی
های الستیکی می
رئولوژیکی آمیزه
بینی مناسبی از مقاومت غلتشی داشته باشیم ،در این
دهد که پیش
رئولوژیکی موادالستیکی به ما این توانایی را می
ها با دستگاه  RPA3000موردسنجش قرار گرفت .بدین منظور ،چهار نمونه با کدهای
های رئولوژیکی نمونه
پژوهش ویژگی

ی توزیع وزن
های بررسی و مقایسه
 )3( E3SBR /Silica،)2( E2SBR /Silica،)1(E1SBR/Silicaو  )4( SSBR /Silicaتهیه شد .نتیجه
ترین توزیع وزن موکولی و بیشترین وزن مولکولی است .همچنین ،بررسی
موکولی نشان داد که  SSBRدارای باریک
ی  E1SBR/Silicaدارای بیشترین مقدار ازدیاد طول و کمترین مدول یانگ
های مکانیکی نشان از آن بود که نمونه
ویژگی
است که به ترتیب و با تغییر توزیع وزن موکولی و وزن موکولی ،مدول یانگ بیشتر شده و درصد ازدیاد طول کمتر
ی  SSBR/Silicaکمترین مقدار عامل اتالف را دارد
های رئولوژیکی نشان داد که نمونه
شود .همچنین ،بررسی ویژگی
می
های
شده با این نمونه دارای کمترین مقاومت غلتشی نیز باشد .با بررسی مقدار ویژگی
رود تایر ساخته
که انتظار می
توان یافت که هرچه مدول ذخیره بیشتر باشد ،مقدار نیرو در یک
ها می
رئولوژیکی در بررسی جاروب کرنش در نمونه
طور کامل مطابقت دارد.
های مکانیکی به
های ویژگی
درصد کشش ثابت ،بیشتر خواهد بود که با نتیجه

های مکانیکی و فیزیکی.
های رئولوژیکی ،مقاومت غلتشی ،ویژگی
های کلیدی :استایرن بوتادین رابر ،سیلیکا ،ویژگی
واژه
نوع مقاله :پژوهشی

مقدمه

ماجد اميني
كارشناس اداره مهندسي فرايند الستيك بارز
كردستان ،تهران،ايران
* عهدهدار مکاتبات:
majed_amini_90@yahoo.com

رفتار مکانیکی مواد االستومری

اجزای الستیک ،نیاز به دانش قوی است.

ویسکواالستیک است [ .]1این رفتار

کنش این
پرکننده ،نوع بسپار و برهم

های
پرشده ،وابسته به زمان یا ویژگی
ی موادالستیکی نیاز به درک
پیچیده
یابی به یک
بیشتری دارد و برای دست

)4. Solution SBR (72612

84

سازمانی مناسب برای طراحی بهتر
مدل

)3. Emulsion SBR (1763

ی اثر نوع
این کار متمرکز بر مطالعه

های مکانیکی ،رئولوژیکی
دو بر ویژگی
های موادالستیکی است .برای
و ویژگی

)2. Emulsion SBR (1712

)1. Emulsion SBR (1502

نشریهی صنعت الستیک ایران /شمارهی 95

علمی -فنی

Science & Technology

رقابت بیشتر در بازار تایر الزم است که عملکرد تایر ،بهبود

تقریب دو برابر
چگالی پیوندهای عرضی در  SBRمحلولی به

زنی در محیط خیس ،تحت
غلتشی ،مقدار نویز و چنگ

ای بر عملکرد
ترین جزء آمیزه ،اثر ویژه
عنوان اصلی
مصرفی به

داده شود که این بهبود عملکرد در سه پارامت ِر مقاومت

شود [ 1و  .]2در این
عنوان برچسب انرژی تعریف می

تواند بیانگر
های الستیکی می
میان ،رفتار رئولوژیکی آمیزه

که نوع کائوچوی
 SBRامولسیونی است [ .]8با توجه به این

گرانروکشسانی و اتالف انرژی آن دارد .بنابراین ،در پژوهش

های مکانیکی ،فیزیکی
حاضر ،نقش دو نوع کائوچو بر ویژگی

های عملکردی تایر باشد .انتخاب مناسب
بسیاری از ویژگی

و رئولوژیکی یک آمیزه بررسی شد .هدف از این پژوهش،

ی
ها به توانایی علمی و تجربه
شده بر آمیزه
اصالحی انجام

های مکانیکی
یابی به ویژگی
در صنعت تایر کشور برای دست

دهی و فرایندهای
ی شکل
کاری ،نحوه
ی آمیزه
مواد ،نحوه

ی
های بهینه
یابی به ویژگی
باالیی نیازمند است [ .]3دست

زنی مناسب
ی مقاومت غلتشی کم ،کشانش یا چنگ
گانه
سه

ترین
ترین و کلیدی
توان جزء اصلی
و فرسایش کم را می

شمار آورد .از
ی تایر به
های آمیزه
سازی ویژگی
بخش بهینه

کنند که
نوعی رفتار می
ها همواره به
جا که این سه ویژگی
آن

شود ،بنابراین
ها می
بهبود در یکی منجر به افت سایر ویژگی

برانگیزترین بخش
زمان این سه پارامتر چالش
سازی هم
بهینه

های فیزیکی
ی تایر برای رسیدن به سایر ویژگی
طراحی آمیزه
و مکانیکی را تشکیل می
های
دهد .کائوچوی  SBRبه روش

شود [ .]4ساختار این دو
امولسیونی و محلولی تولید می

که در
نحوی
نوع  ،SBRمتفاوت از یکدیگر است به

SBR

ها کمتر
تر ،تعداد شاخه
محلولی توزیع جرم مولکولی باریک

رود که
تر است ،درنتیجه ،انتظار می
ها کوتاه
و طول شاخه
تری را در آمیزه ایجاد کند و در صنعت
های مناسب
ویژگی

تایرسازی دنیا موردتوجه قرارگرفته است [ .]7 ، 4 ،2در

پژوهشی ،قریشی و همکارانش [ ]8به بررسی اثر ساختار
مولکولی  SBRو نوع پرکننده بر رفتار ابرگرانروکشسان

آمیزه
ی تایرسواری به کمک روش ترکیبی
های  SBR/BRرویه
عددی-تجربی پرداختند .نشان داده شد که کائوچوی

SBR

محلولی نسبت به نوع امولسیونی  50درصد عملکرد بهتری

دارد و نیز افزودن سیلیکا موجب کاهش  25تا  35درصد
ها نشان داده که
شود .همچنین ،مطالعه
اتالف انرژی می

بررسی استفاده از استایرن بوتادین رابرهای متفاوت و رایج

رابرهای متفاوت و رایج
بوتادین
این استایرن
برایده از
است .استفا
بهینه بررسی
رئولوژیکیپژوهش،
این
های
آزمون
منظور ،از
و

ویژگی
های مکانیکی و )1( RPAاستفاده شده است.
مکانیکی و رئولوژیکی بهینه است .برای این منظور ،از آزمونهای ویژگیه

تجربی -بخش تجربی
بخش 2

 -1مواد

مواداستایرن بوتادین رابر مورداستفاده در این
گوناگون
انواع -2-1

پژوهش در جدول  1آمده است.

انواع گوناگون استایرن بوتادین رابر مورداستفاده در این پژوهش در

جدول  1مشخصات استایرن بوتادین رابر
روش

تولید SBR

محلولی

امولسیونی
امولسیونی
امولسیونی

نوع SBR

باند استایرن

درصد

72612

25%

0.75

1763

22.5-24.5%

0.5

1712

22.5-24.5%

0.75

1502

22.5-24.5%

0.75

مواد فرار

مورداستفاده از
اینسایر
پژوهش،
در این
گرید گرید صنعتی و
مورداستفاده از
شیمیاییشیمیایی
موادسایر مواد
پژوهش،
در
صنعتی و موجود در بازار است.

 -2-2آمادهسازی نمونهها

ها
سازی نمونه
 -2آماده

است.منبع
است.
ها
فرموالسیونه
فرموالسیون نمون
منبع تأمینکنندهی
آمدهآمده
نمونهها
در جدول در 2جدول ()2

ی تمامی مواد از گرید صنعتی موجود در بازار
کننده
تأمین
ساخت نمونهها از بنبوری یکونیم لیتری آزمایشگاهی استفاده شد؛ ب
ونیم لیتری
ها از بنبوری یک
است .برای ساخت نمونه
شیمیایی به میکسر افزوده و به مدت  2دقیقه میکس انجام شد .سپس،
1. Rubber Process Analyzer

علمي-فني :مطالعهی اثر انواع کائوچوهای ... SBR

دقیقه تا رسیدن به دمای  145درجه سانتیگراد عمل میکس شدن ادام
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ساعت برای آمادهسازی نهایی ،آمیزهی مستر با مواد شیمیایی نهایی که ت

تا رسیدن به دمای  155درجه سانتیگراد میکس شدند .سپس ،آمیزهی
اختالط بهتر بر نمونهها انجام شد .الزم به ذکر است که تمامی نمونهها
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آزمایشگاهی استفاده شد؛ بدین ترتیب که نخست استایرن

از سیستم پخت است ،به مدت  2دقیقه و تا رسیدن به

ی اول،
دقیقه میکس انجام شد .سپس ،سیلیکا و در نمونه

کاری برای اختالط
مدت سه دقیقه عمل رول
نهایی تخلیه و به

بوتادین رابر و مواد شیمیایی به میکسر افزوده و به مدت 2

روغن افزوده و به مدت سه دقیقه تا رسیدن به دمای 145

گراد عمل میکس شدن ادامه پیدا کرد .سپس،
درجه سانتی

سازی
ی مستر تخلیه و پس از  24ساعت برای آماده
آمیزه
شده
ی مستر با مواد شیمیایی نهایی که تشکیل
نهایی ،آمیزه
مواد

استایرن بوتادین
رابر

سیلیکا

اسید استئاریک
عامل سیالن
واکس

اکسید روی
6PPD

روغن آروماتیک
TBBS

MBTS
گوگرد OT

SSBR/Silica

مواد

ها انجام شد .الزم به ذکر است که تمامی
بهتر بر نمونه
طورکامل یکسان ساخته شدند .همچنین،
ها در شرایط به
نمونه

ی مهم آن در شکل
ی پژوهش و نتیجه
ای از خالصه
طرحواره

( )1آمده است.

ها (مقدارها برحسب  phrاست)
جدول  -2فرموالسیون نمونه
E1SBR/Silica E2SBR/Silica E3SBR/Silica
E2SBR/Silica E3SBR/Silica SSBR/Silica

100
استایرن بوتادین
رابر

100

55
سیلیکا
2
2
اسید استئاریک
10
10
عامل سیالن
1
1
واکس
1
1
اکسید روی
2
2
6PPD

55

روغن آروماتیک
2.12
2.12
TBBS

1.59

MBTS

0.9

ی
گراد میکس شدند .سپس ،آمیزه
دمای  100درجه سانتی

گوگرد OT

-

1.59
0.9

100
55
2
10
1
1
2
-

2.12
1.59
0.9

100
55
2
10
1
1
2
-

2.12
1.59
0.9

100
55
2
10
1
1
2
-

2.12
1.59
0.9

100
55
2
10
1
1
2

37.5
2.12
1.59
0.9

E1SBR/Silica

100

100

55

55

2

2

10

10

1

1

1

1

2

2

2.12

2.12

0.9

0.9

-

1.59

37.5
1.59

کلی پژوهش
طرحواره
شکل  --11طرح
شکل
پژوهش -1طرحواره کلی پژوهش
واره کلی شکل

 -2-3آزمون بررسی ویژگیهای مکانیکی
 -2-3آزمون بررسی ویژگیهای مکانیکی
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نشریهی صنعت الستیک ایران /شمارهی 95
برای انجام آزمون بررسی ویژگیهای مکانیکی از دستگاه کشش نوع  Zwick/Roell Z050ساخت کشور آلمان استفاده
برای انجام آزمون بررسی ویژگیهای مکانیکی از دستگاه کشش نوع  Zwick/Roell Z050ساخت کشور آلمان استف

شد .در این پژوهش ،نمونههای دمبلی از آمیزه پخت شده (در دمای  165درجهی سانتیگراد و به مدت  25دقیقه) با استاندارد
شد .در این پژوهش ،نمونههای دمبلی از آمیزه پخت شده (در دمای  165درجهی سانتیگراد و به مدت  25دقیقه) با استاند

 ASTM D412موردبررسی قرار گرفت تا اثر نوع  SBRبر ویژگیهای مکانیکی مشخص شود .الزم به ذکر است که ضخامت
 ASTM D412موردبررسی قرار گرفت تا اثر نوع  SBRبر ویژگیهای مکانیکی مشخص شود .الزم به ذکر است که ضخام

علمی -فنی
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های مکانیکی
 -3آزمون بررسی ویژگی

های مکانیکی از دستگاه
برای انجام آزمون بررسی ویژگی

ی
در فرکانس  1/67هرتز و دو دمای  60و  160درجه
گراد انجام شد .مدول ذخیره (' ،)Gمدول اتالف
سانتی

(")G

کشش نوع  Zwick/Roell Z050ساخت کشور آلمان استفاده

و گرانروی (* )ηثبت شد .آنالیز جاروب دمایی برای کائوچو

گراد و به مدت  20دقیقه) با
ی سانتی
(در دمای  160درجه

فرکانسی  1/67هرتز و دامنه  %7انجام شد .همچنین ،برای

های دمبلی از آمیزه پخت شده
شد .در این پژوهش ،نمونه

گراد و در شرایط
ی سانتی
ی  40تا  140درجه
از گستره

استاندارد  ASTM D412موردبررسی قرار گرفت تا اثر نوع

ی
ها در دمای  160درجه
های پختی نمونه
بررسی ویژگی

های مکانیکی مشخص شود .الزم به ذکر
 SBRبر ویژگی
متر بود.
ها  2میلی
است که ضخامت نمونه

گراد و زمان  20دقیقه نیز از این دستگاه استفاده شد.
سانتی
ها و بحث
نتیجه

های رئولوژیکی
 -4آزمون بررسی ویژگی

های رئولوژیکی کائوچوها
 -1بررسی ویژگی

گیری مقدار
های رئولوژیکی و اندازه
برای تعیین ویژگی

در شکل  ،2مقدار  tanδدر مقابل دما را برای کائوچوهای

با آمیزه
ها ،از دستگاه  RPAمدل  3000ساخت شرکت

طور که مشخص است ،مقدار اتالف برای کائوچوهای
همان

توان آن را
گراد است و می
دقت  0/1درجه سانتی
دما به

هایی با طول
ی وجود زنجیره
دهنده
تر باشد ،نشان
موکولی پهن

کار برد .در این پژوهش ،دو
ی کرنش و دما به
از دامنه

طول کم و هم زنجیره با طول بلندتر وجود دارد .در این

شده
بینی مقاومت غلتشی تایر ساخته
منظور پیش
اتالف به

 SBR7263 ، SBR1712 ،SBR1502و  SBR72612آمده است.

گیری و کنترل
 MonTechاستفاده شد RPA .قادر به اندازه

امولسیونی بیشتر از محلولی است .هرچه توزیع وزن

های وسیعی
های فشار و فرکانس در گستره
سازی
با شبیه

متفاوت است .به این معنی که در ساختار هم زنجیره با

نوع آزمون گوناگون ،جاروب کرنش و جاروب دمایی ،هم

تواند عامل سرخوردگی برای
تر می
های کوچک
صورت زنجیره

برای آمیزه و هم کائوچو انجام شد .آزمون جاروب کرنش،

عنوان یک
طور اصطالح به
تر باشد و به
های بزرگ
زنجیره

شکل  :2نتیجههای مقایسه توزیع وزن موکولی کائوچوها

های مقایسه توزیع وزن موکولی کائوچوها
شکل  -2نتیجه
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ترم اتالف خواهد
روانکار عمل کند ،همین امر ،موجب افزایش

ها ( ،)∆T = Tmax - Tminمقدار
گشتاور پخت ،اختالف بین آن

تر است [ 9تا  .]11بنابراین ،ترتیب افزایش
مولکولی پهن

توان
های پخت می
 1آورده شده است .با دقت درنتیجه

شد پس می
توان گفت هرچه  tanδبیشتر باشد ،توزیع وزن
صورت است:
توزیع وزن مولکولی کائوچوها بدین

 %90پخت ( ،)t90مونی گرانروی و سرعت پخت در جدول
یافت که گشتاور بیشینه در نمونه  SSBR/Silicaبیشتر از

ها است .با توجه به اینکه میزان گشتاور بیشینه
سایر نمونه

SBR1502 > SBR7263 > SBR1712 > SBR72612

از چگالی اتصاالت عرضی و میزان پخش فیلر در بستر

توان نتیجه گرفت که در نمونه
گیرد ،می
آمیزه تأثیر می

SBR

همچنین ،شکل  3مدول برشی ذخیره (’ )Gدر مقابل

محلولی ،پخش بهتری از سیلیکا در آمیزه بسپاری را شاهد

صورت که هرچه طول
وزن مولکولی کائوچو باشد .بدین

پیوندی فیلر-بسپار نیز شود [13تا  .]15از طرفی افزایش ∆T

شود [ 9تا  .]12افزایش وزن مولکولی برای
بیشتر می

خوبی
کنش فیلر-بسپار به
رود برهم
بیشتر باشد ،انتظار می

تواند نشانگر
دهد .مدول برشی ذخیره می
دما را نشان می

ها بلندتر و وزن موکولی بیشتر باشد ،ترم ذخیره
زنجیره
شده در این پژوهش
انواع گوناگون کائوچوهای  SBRاستفاده

صورت زیر است.
به

تواند باعث افزایش استحکام
هستیم که این پخش بهتر می

گردد و هرچه این میزان
نیز به چگالی اتصاالت عرضی برمی

های
های پخت همخوانی مناسبی با نتیجه
انجام شود .نتیجه

های مکانیکی دارد چراکه نمونه محلولی دارای بیشترین
ویژگی

سختی و بیشترین مدول یانگ است .این بدین معنی است که
دوگانه
باندهای
کنش
بستربرهم
درچنین،
مناسبیهم
بسپار دارد.
پراکندگیبستر
مناسبی در
SBR1502که>فیلر
 > SBR1712 > SBR7263است
SBR72612
همچنین،
دارد.
بسپار
بسیار
پراکندگی بسیارفیلر

شکل  :2نتیجههای مقایسه توزیع وزن موکولی کائوچوها

 SSBRبا سیل

برهم
مراتب بیشتر
کنش باندهای دوگانه  SSBRبا سیلیکا به

بیشتر از  ESBRاست [ 16و ا17
ست] .که فیلر پراکندگی بسیار مناسبی در بستر بسپار دارد .همچنین ،برهمکنش بانده

ردیف

کد نمونه

2

E2SBR/Silica

1

3
4

Tmin

1/59

E1SBR/Silica

از  ESBRاست [ 16و .]17

 16و t90
است= [∆T
TmaxESBR
 Tاز - Tmin
max
.]17
بیشتر

ها
دست آمده از رئومتر پخت نمونه
های به
جدول  -3نتیجه
0/017
670
9/78
11/37

T
ردیف 1/کد نمونه
588 min 9/70
28 1/58
E1SBR/Silica
9/78 0 020 11582
37
1
59
/
/
10/64
12/431 1/79
/
E2SBR/Silica
9/70 0 012 1/28
2 1 94
884 1/58 11/69
13/63
/
/
E3SBR/Silica
10/64
12/43 1/79
3

E3SBR/Silica
SSBR/Silica

Tmax

4

ی پخت

Cure rate

SSBR/Silica

1/94

∆T = Tmax - Tmin

0/017

13/63

11/69

t90

Cure rate

670

0/017

588

0/017

582

0/020

884

0/012

کائوچوها
موکولی
های
نتیجه
شکل :3
کائوچوها
وزنموکولی
مقایسهوزن
های مقایسه
نتیجه
شکل -3

درویژگی
به پخت نمونهها -2
پخت در شکل  4آورده شده است .مقادیر بیشینه ( )Tmaxو کمینهی ()Tmin
های˚160
دمای C

ها در دمای  160 ˚Cدر شکل
نمودار مربوط به پخت نمونه

 )Tو سرعت پخت در جدول  1آورده
گرانروی
آورده  ،)∆T = Tمقدار  %95پخت ( ،)t90مونی
ف بین آنها (- Tmin
ی (
maxشده است .مقادیر بیشینه (  )Tو کمینه
4
max

min

ر نتیجههای پخت میتوان یافت که گشتاور بیشینه در نمونه  SSBR/Silicaبیشتر از سایر نمونهها است .با
88چگالی اتصاالت عرضی
گشتاور بیشینه از

های بررسی پخت نمونه
شکل  -4نتیج
هاها
نمونه
نتیجهههای بررسی پخت
شکل :4

هایهی
شمار
ایران/
صنعت الستیک
نشریهی
 95پخت نمونهها
بررسی
نتیجه
شکل :4
ویژگی
و میزان 3-3
توان نتیجه
مکانیکیگیرد ،می
هایتأثیر می
آمیزه
بررسیبستر
پخش-فیلر در

 -3-3بررسی ویژگیهای مکانیکی

 SBRمحلولی ،پخش بهتری از سیلیکا در آمیزه بسپاری را شاهد هستیم که این پخش بهتر میتواند باعث

با انجام آزمونهای ویژگیهای مکانیکی که برای هر نمونه سه مرتبه تکرار شدند .نمونهها رفتار تنش –کرنش

با انجام آزمونهای ویژگیهای مکانیکی که برای هر نمونه سه مرتبه تکرار شدند.
برمی
عرضی
چگالی
ندی فیلر-بسپار نیز شود [ .]15-13از طرفی افزایش
هرچه مقادیر درصد ازدیاد طول و استحکام کششی به
گرددیودهد که
نشان م
کشش
اتصاالتآزمون
نشان دادند.
نیز ازبهخود
 5∆Tرا
شکل

علمی -فنی
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های مکانیکی
 -3بررسی ویژگی

بینی مقاومت غلتشی به کمک RPA
 -4پیش

های مکانیکی که برای هر نمونه سه
های ویژگی
با انجام آزمون

ها ،آزمون بررسی
بینی مقاومت غلتشی آمیزه
منظور پیش
به

دهد که مقادیر
را از خود نشان دادند .آزمون کشش نشان می

ها در دمای
صورت بود که ابتدا نمونه
شرایط آزمون بدین

 E2SBR/Silica ،E3SBR/Silica ،SSBR/Silicaو  E1SBR/Silicaافزایش

 60درجه کاهش پیدا کرد و در فرکانس  1/67هرتز ،آزمون

ها رفتار تنش –کرنش مطابق با شکل 5
مرتبه تکرار شدند .نمونه

های
درصد ازدیاد طول و استحکام کششی به ترتیب برای نمونه

توان به این نتیجه رسید
ها می
کند .با دقت درنتیجه
پیدا می

های رئولوژیکی با استفاده از دستگاه  RPAانجام شد.
ویژگی

گراد پخت شدند .در مرحله پس دما به
 160درجه سانتی

ها در
جاروب کرنش از  0/1تا  20درجه انجام شد که نتیجه

که در نمونه
مکانیکی یافت که از
توان
هایمی
نمودارها
دقت در
است .با
های حاوی  SBRامولسیونی مقاومت شکست و شکل  6آمده
آزمون ویژگی
نتیجههای
شکل :5
میزان
میزان کشش افزایش می
افزایش کرنش ،عامل اتالف برای همه
درجه با
کرنش
RPA
باالیبه3کمک
غلتشی
کششمقاومت
پیشبینی
یابد .دلیل افزایش 4در-3-

ها برگردد
تر زنجیره
تواند به حرکت راحت
ها می
در این آمیزه

شود که دلیل آن تخریب شبکه پرکننده به همراه
ها زیاد می
نمونه

بهمنظور پیشبینی مقاومت غلتشی آمیزهها ،آزمون بررسی ویژگیهای رئولوژیکی با استفاده از دستگاه  RPAانجام

ها
ترباعثسرخوردگیزنجیره
هایکوتاه
کهوجودزنجیره
نحوی
به

افزایش لغزش مولکولی است [ 20و  .]21همچنین ،در نمونه

مرحله پس دما به 65
 15شدند.
باالیپخت
سانتیگراد
بیشتر درجه
دمای 165
نمونهها در
بدینوصورت بود که ابتدا
آزمون
بر افزایش عامل اتالف ،میزانشرایط
پذیری
تحرک
شده و افزون
درجهدرعامل
کرنش در
افزایش
 E1SBR/Silicaبا

احتما ً
در فرکانس
 .]19کرد
کاهش پیدا
ناشینتیجهها در شکل 6
انرژیشد که
اتالف انجام
 25درجه
دلیل 5/تا
کرنشه از 1
جاروب
اتالف1/67
کاهش
ال ب
آزمون که
یابد
هرتز،می
کاهش
اما ودر
دهد [ 1،8و
کش آمدن نمونه را هم افزایش می

عاملشبکه
اصالحات
پرکننده
شبکه
اصالح
شکست
بسپار،
دلیل پیوند مناسب
نمونه حاوی  SBRمحلولی به
اتالف برای همه نمونهه
زیرا کرنش،
باشدافزایش
درجه با
باالی 3
کرنش
یافتو که از
نمودارهاازمیتوان
فیلردقوت در
است .با

مقدار
تحرک زنجیره
شبکه
لغزشباالتر) از
های
همراه کرنش
دیرتر (در
شبکهبسیار
پرکننده
 .]21همچنین ،در
تخریب 25و
مولکولی است [
افزایش
پرکننده به
توجهیآن تخریب
شودقابکهل دلیل
ها کمتر شده و ازدیاد طول به می
دهد Tanδ .برای آمیزه
یابد اما مدول یانگ پرکننده رخ می
های امولسیونی کاهش می
نسبت به نمونه
ی حاوی  SBRامولسیونی
 E1SBR/Silicaبا افزایش بیشتر کرنش در باالی  15درجه عامل اتالف کاهش مییابد که احتماالً بهدلیل کاهش اتالف
های
گیری پیوندهای هیدروژنی میان گروه
بیشتر شده است .شکل

های پژوهش ،هرچه
ها است .که طبق نتیجه
کمتر از سایر نمونه

ناشی از شکست و اصالح شبکه پرکننده باشد زیرا اصالحات شبکه پرکننده بسیار دیرتر (در کرنشهای باالتر) از تخریب

تواند سبب افزایش مدول یانگ شود.
سیلیکا با سطح  ،SBRمی

یابد و
عامل اتالف کمتر باشد ،میزان مقاومت غلتشی بهبود می

پرکننده رخ میدهد Tanδ .برای آمیزهی حاوی  SBRامولسیونی کمتر از سایر نمونهها است .که طبق نتیجههای پژو

وضوح نشان داده
های پیشین به
های پژوهش
همچنین ،نتیجه

مصرف سوخت کمتر است .دلیل پدیده ذکرشده به تعامل و

کمتر است .دلیل پدیده ذکرشده به
سوخت
فیلر-بسپارییابد
غلتشی بهبود م
برهمکنشمقاومت
کمتر باشد ،میزان
هرچه
اتالف به
عاملآمیزه
های
شده است که  SBRمحلولی سبب بهبود ویژگی
.]21
مصرف[ 1و
گردد
برموی
مناسب
درفیلر-بسپار برمیگردد [ 1و .]21
مناسب
برهمکنشبهتر
شود .از طرفی استحکامو کششی
نسبت امولسیونی می

تواند به فاصله کمتر بین ذرات سیلیکا
های امولسیونی می
نمونه

تر برگردد.
های کوتاه
دلیل وجود زنجیره
به

بینی مقاومت غلتشی
های بررسی عامل8اتالف و پیش
شکل  -6نتیجه
مکانیکی
آزمون ویژگ
های مکانیکی
ویژگییهای
های آزمون
نتیجههای
شکل-5:5نتیجه
شکل

انواع کائوچوهای ... SBR
ی اثر
علمي-فني:بهمطالعه
RPA
کمک
یشبینی مقاومت غلتشی

ظور پیشبینی مقاومت غلتشی آمیزهها ،آزمون بررسی ویژگیهای رئولوژیکی با استفاده از دستگاه  RPAانجام شد.

مون بدینصورت بود که ابتدا نمونهها در دمای  165درجه سانتیگراد پخت شدند .در مرحله پس دما به  65درجه
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صورت زیر
شده به
 استفادهSBR گوناگون کائوچوهای

:است

SBR72612 > SBR1502 > SBR1712 > SBR7263

گیری
نتیجه

های الستیکی و ساختار
نوع کائوچوی مصرفی در آمیزه

که
نحوی
های نهایی آمیزه دارد به
آن اثر زیادی روی ویژگی

حتی بدون تغییر نوع کائوچو و تنها با تغییر ساختار و
 پخش بهتری از سیلیکا در آمیزه، محلولیSBR • در نمونه

 به همین،خوبی نمایان خواهد شد
 این اثرات به،وزن موکولی

.بسپار نیز شود-باعث افزایش استحکام پیوندی فیلر

های
 نتیجه.فیزیکی و رئولوژیکی آمیزه الستیکی بررسی شد

تواند
بسپاری را شاهد هستیم که این پخش بهتر می

 دارای بیشترین میزان ازدیاد طول وE1SBR/Silica • نمونه

،های مکانیکی
 روی ویژگیSBR  نوع،منظور در این پژوهش
:شرح زیر است
شده به
های انجام
آزمون

کمترین مدول یانگ است که به ترتیب و با تغییر توزیع

• مقدار اتالف برای کائوچوهای امولسیونی بیشتر از محلولی

.شود
و درصد ازدیاد طول کمتر می

:• ترتیب افزایش توزیع وزن موکولی به شکل زیر است

 مدول یانگ بیشتر شده،وزن موکولی و وزن موکولی

.است

 کمترین میزان عامل اتالف را داردSSBR/Silica • نمونه

شده با این نمونه دارای
رود تایر ساخته
که انتظار می

کمترین مقاومت غلتشی نیز باشد

SBR1502 > SBR7263 > SBR1712 > SBR72612

 افزایش وزن مولکولی برای انواع،• در این پژوهش
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... SBR  مطالعهی اثر انواع کائوچوهای:فني-علمي

علمی -فنی
بررسی روغن پالم اپوکسید شده به عنوان کمک فرایند و فعالکنندهی

سبز در آمیزههای الستیکی

nvestigation of Epoxidized Palm Oils as Green Processing Aids and Activators
in Rubber Composites
چکیده:
صرفه
نسبت مقرون به
پذیر و به
زیست ،زیست تخریب
روغن پالم اپوکسید شده ( )EPOکمک فرایندی سازگار با محیط

ی اصالح
ی آروماتیک تقطیر شده
است .در این مطالعه ،جایگزینی  EPOبا روغن آروماتیک ( ،)AOروغن استخراج شده

شده است .مشخصات
ان ( )SBRبررسی
نشده ( )POدر کائوچوی استایرن بوتادي
شده ( )TDAEو روغن پالم اصالح
های
های استاندارد حاوی روغن
پخت ،خواص مکانیکی ،مقاومت سایشی و خواص گرمازایی آمیزه حاوی  EPOبا نمونه
های الستیکی حاوی  ،EPOبهبود خواص مکانیکی شامل مدول ،استحکام کششی و ازدیاد
آروماتیک مقایسه شد .آمیزه
کنش
ها در بستر کائوچو و برهم
طول در نقطه پارگی از خود نشان دادند .این اتفاق به بهبود پراکنش پرکننده
بر این ،استفاده از  EPOدر مقادیر کم باعث مقاومت سایشی ،جهندگی و
گردد .افزون
بین پرکننده و کائوچو برمی
تواند جایگزین
عنوان یک ماده اولیه تجدیدپذیر است که می
های الستیکی به
شود EPO .در آمیزه
توجهی می
گرمازایی قابل
های الستیکی با عملکرد عالی
های نفتی در کاربردهای مختلف شود .این پژوهش ،مسیر جدیدی را برای آمیزه
روغن
کند.
در مصارف مهندسی گوناگون باز می
های فرایندی.
ان ،روغن
های کلیدی :روغن پالم اپوکسید شده ،کائوچوی استایرن بوتادی
واژه

نوع مقاله :پژوهشی

مقدمه
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دانشگاه صنعتی شاهرود ،شركت ايران ياسا،
تهران ،ايران
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iranpoory@gmail.com
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پارافینیک غالباً به عنوان کمک فرایند،

های نفتی که از مشتقات
روغن

های پخت پراکسیدی
همراه با سیستم

کننده برای کائوچوهای طبیعی
عنوان نرم

های
موضوع قابل توجه است که روغن

آیند ،به
دست می
صنعت پتروشیمی به
و مصنوعی در صنعت تایر استفاده
های
شوند [ 3تا  .]1از بین این روغن
می
های آروماتیک ،نفتینیک و
نفتی ،روغن

روند [ .]4با این حال این
کار می
به
نفتی رو به اتمام هستند و اثرات
گذارند.
نامطلوبی بر سالمت انسان می

از این رو ،تقاضای رو به رشدی برای
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های جایگزینی که تجدیدپذیر ،ایمن ،ماندگار
یافتن روغن

()1

اتم است .امروزه این فرایند بسیار مهم است،
حلقوی با سه

زیست باشند ،به وجود آمده است [.]5
و سازگار با محیط

توانند
زیرا اپوکسیدهای به دست آمده از روغن گیاهی می

زیست ،یک منبع طبیعی قابل توجه برای
سازگاری با محیط

تنها پایداری روغن را
مورداستفاده قرار گیرند EPO .نه

های گیاهی به دلیل پایداری ،قیمت ارزان و
روغن

زیستی
سنتز بسپارهای پایه

()2

هستند [ 7تا  . ]6کاربرد

ها
عنوان مواد اولیه در دمای زیاد برای الکل یا گیلکول
به

پذیری مناسبی برای
دهد ،بلکه باعث ایجاد واکنش
افزایش می

ها در
کننده ،به علت قابلیت آن
ها به عنوان نرم
این روغن

شود.
تشکیل پیوندهای شیمیایی با بسپارهای دیگر نیز می

الستیک موردتوجه محققان قرارگرفته است Dasgupta .و

ی اکسیران( )4به عنوان عامل پخت
سیکلوآلیفاتیک با یک حلقه

جایگزینی با مشتقات پتروشیمی در صنعت پالستیک و
همکاران گزارش کرده
اند که روغن پالم ( )POدر بستر

زیست،
الستیکی به عنوان یک کمک فرایند دوستدار محیط

اپوکسید
 Rosliو همکاران ،پخت یک سیستم -EPOدی

های بسپاری با استفاده از تابش
را برای تولید چندسازه

 UVمطالعه کردند [ .]17همچنین Jayewardhana ،و همکاران

کنش بین کائوچو و
با بهبود خواص پراکنش و برهم

از روغن سویا اپوکسید شده در رزین اپوکسی به عنوان

[ Kuriakose .]8و  Vargheseدریافتند که در مقدار ثابت

توانند سیستم شبکه
کردند [ .]18بنابراین ،پژوهشگران می

دهد
پرکننده ،فرایندپذیری بهتری را از خود نشان می
( )phr 1روغن گیاهی ،آمیزه دارای خواص مکانیکی بهتری

عامل چقرمگی به منظور افزایش استحکام ضربه استفاده

اپوکسی را به عنوان کمک فرایند ترکیب کنند .با وجود

نسبت به روغن پارافینیک است .روغن سبوس برنج عاری

گیری از اثرات
که تقویت بسپارهای پالستیکی با بهره
این

کلروپرن
های پلی
کائوچوی طبیعی پرشده با دوده و آمیخته

از همین اثر را در بستر الستیکی بررسی کرده است.

از اسیدهای چرب باعث افزایش خواص فیزیکی آمیزه
شود [.]9
می

های گیاهی اصالح شده
های اخیر ،از روغن
در سال

های کمی ،استفاده
 EPOموردتوجه قرارگرفته است ،پژوهش

در این پژوهش ،الزم است به منظور بررسی مناسب

کننده،
ی کمک فرایند و فعال
بودن  EPOبه عنوان یک ماده

برای اصالح بسپارهای گرماسخت و سنتز بسپارهای

های فیزیکی و شیمیایی آن با کائوچوی استایرن
کنش
برهم

طورکلی ،در نظر
شده است [ 11تا  .]10به
اتاق( )3استفاده

در این مقاله SBR ،به عنوان بستر الستیکی انتخاب

پوش مشمع کف
جدید به منظور افزایش بازده تولید کف
گرفته می
طور
شود که روغن پالم اپوکسید شده ( )EPOبه

ان بررسی شود.
بوتادی

ای بر پایه
های الستیکی چندمنظوره
طور موفقی آمیزه
و به

دار
دار شدن و آکریل
شیمیایی اصالح و از طریق اپوکسی

 SBR/EPOتهیه شدند EPO .یک افزودنی کشسان نویدبخش

کند [ 16تا .]13
پذیر تبدیل می
را به یک گروه واکنش

ها
پارگی را افزایش میدهد .همچنین ،بهبود پراکنش پرکننده

گلیسیرید
شدن واکنش اپوکسید با مالئیک انیدرید ،تری
دار شدن روغن پالم با واردکردن آن در یک فرایند
اپوکسی
دار شدن ،یک
شود .فرایند اپوکسی
اکسایش انجام می
واکنش شیمیایی به منظور تبدیل پیوند دوگانه کربن–کربن

به گروه عاملی اپوکسی در روغن گیاهی بوده که یک اتر
4. Oxirane

3. Linoleum floor cloth

علمي-فني :بررسی روغن پالم اپوکسید شده به ...

است ،زیرا مدول ،استحکام کششی و ازدیاد طول در نقطه

گیری بر بهبود
افزایی چشم
در بستر الستیکی ،اثر هم
مقاومت سایشی ،گرمازایی و خواص جهندگی دارد .بر

های ترکیبی بر
توان تأیید کرد که روغن
اساس این نتایج می

های چندمنظوره
تواند به عنوان افزودنی
ی روغن پالم می
پایه
2. Bio-based

1. Sustainable
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ها
های مختلف تهیه شد .تمامی نمونه
الستیک حاوی روغن

های الستیکی استفاده شود.
در آمیزه

( )EPO/SBR،AO/SBR، PO/SBR، TDAE/SBRدر یک گرم
گراد به مدت  168ساعت
خانه با دمای  100درجه سانتی

بخش تجربی
سازی
 -1مواد و آمیزه

ی روغن SBR/در جدول 1
های مختلف آمیزه
مواد و فرمول

کن داخلی با روغن پالم
ها با مخلوط
شده است .آمیزه
خالصه

های
های حاوی روغن
اپوکسید شده ( )EPOتولیدشده تا با آمیزه
ی
مختلف مانند روغن آروماتیک ( ،)AOروغن استخراج شده

آروماتیک تقطیر شده
ی اصالح شده ( )TDAEو روغن پالم
اصالح
نشده ( )POمقایسه شوند .در ابتدا )100 phr( SBR

قرار گرفتند تا واکنش تخریب گرمایی انجام شود.
 -3تعیین مشخصات

بررسی مشخصات پخت با استفاده از رئومتر

 )DRM-100(LP-171( MDRدر مدت  30دقیقه و در دمای

گراد انجام شد .همچنین ،سختی با استفاده
 160درجه سانتی

از سختی
گیری شد.
سنج دستی بر اساس  TECLOCKاندازه

کن
های مختلف در مخلوط
با  50 phrدوده و  3 phrاز روغن

آزمون کشش با سرعت  500 mm/minتوسط دستگاه

و مواد افزودنی به منظور شروع فرایند پخت به آن افزوده

شکل به طول  100 mmو عرض  5 mmبودند .برای

گراد به
فشار ( )0/45 MPaو در دمای  160درجه سانتی

دینامیکی با استفاده از یک دستگاه آنالیز دینامیکی -مکانیکی

بنبوری با سرعت  60 rpmمخلوط و سپس ،عوامل پخت

ها در یک قالب آلومینیومی قرار گرفتند و تحت
شود .آمیزه
دست آمده از رئومتر) پخت
ی پخت به
مدت ( t90زمان بهینه

شد [.]19

های دمبلی
گیری شد .نمونه
 )Instron Co., UK( Instronاندازه

های
شده است .آزمون
هر نمونه حداقل  4آزمون انجام

( )model DMA 50N01Db; Metravib, Franceدر حالت کشش
انجام گرفت .وابستگی دمایی (روبش دمایی )1برای مدول

شود
ذخیره و ضریب اتالف (که با  tan δنشان داده می

 -2روش تخریب گرمایی

های
های دمبلی شکل با ضخامت  0/5 mmاز آمیزه
نمونه

و برابر با نسبت مدول اتالف به مدول ذخیره است) از
گراد و با آهنگ گرمایش 3
 -50تا  100درجه سانتی

های روغن SBR/مختلف
بندی آمیزه
جدول  -1فرمول

مواد

شرکت تأمینکننده

EPO

PO

TDAE

AO

111

111

51
1
3

51
1
3
1/75
2

111

SBR

Kumho Petrochemical Co. Ltd., Korea

111

دوده N330

OCI Co. Ltd., Korea

51
1
3
1/75
2

اسید
AO

استئاریک
TDAE

Sigma-Aldrich
Kumho Petrochemical Co. Ltd., Korea
Kumho Petrochemical Co. Ltd., Korea

PO

Kumho Petrochemical Co. Ltd., Korea

EPO

Kumho Petrochemical Co. Ltd., Korea

گوگرد
اکسیدروی

Sigma-Aldrich

TBBS

Sigma-Aldrich
Shandong Shanxian Co. Ltd., China

1

1/75
2
1

1

01
1
3
1/50
2
1

1. Temperature sweep

 -2-2روش تخریب گرمایی
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نمونههای دمبلی شکل با ضخامت  1/5 mmاز آمیزههای الستیک حاوی روغنهای مختلف تهیه شد .تمامی نمونهها
( )TDAE/SBR ،PO/SBR ،AO/SBR،EPO/SBRدر یک گرمخانه با دمای  111درجه سانتیگراد به مدت  168ساعت قرار
گرفتند تا واکنش تخریب گرمایی انجام شود.

علمی -فنی
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گیری
گراد بر دقیقه و بسامد  10هرتز اندازه
درجه سانتی

های
ها با روغن
(زمان برشتگی) و ( t90زمان پخت) برای الستیک

دست آمد .مقاومت سایشی و
(( ))Ueshima, D430-06(ASTMبه

تر از سایر
زمان پخت برای الستیک حاوی  POو  EPOکوتاه

متیا
ها با استفاده از دی
شد .خواص خستگی آمیزه

جهندگی آمیزههای الستیکی به ترتیب با استفاده از دستگاه

شده است .زمان برشتگی و
مختلف در شکل –1ب نشان داده
تواند عامل
های الستیکی است .زیرا گروه اپوکسی می
آمیزه

اندازه
شده
گیری مقاومت سایشی  )GT-KB02, ASTM D3389-19( DINپخت فعال تشکیل دهد [ ]20که در شکل –1ب نشان داده
 24/7( Eمگاپاسکال) ،نسبت به دیگر آمیزههای الستیکی ،افزایش یافته است [ EPO .]21-24به دلیل
و دستگاه آزمون جهندگی ( )RB 3000انجام شد.
های
های الستیکی با روغن
ای از گشتاور آمیزه
است .مقایسه
ی اتصاالت عرضی قویتر با کائوچو از طریق گروههای اپوکسید  EPOدر حین پخت ،سازگاری بیشتری
ی -1پ به نمایش در آمده است .مقدار
شکل
ش پرکنندهها را در بستر الستیکی بهبود میبخشد .این مسئله علت بهبود خواصمتفاوت
مکانیکیدرآمیزه

ه در شکل  2است .نتایج و بحث

های متفاوتی مانند
ها با روغن
فرایندپذیری آمیزه

(MH – MLاختالف گشتاور که معیاری از چگالی اتصاالت

AO، TDAE

های الستیکی  24/7( EPOمگاپاسکال)،
عرضی است) در آمیزه

دست
پخت ،گرانروی مونی و حداکثر و حداقل گشتاور پخت به

 EPOبه دلیل خاصیت قطبی و برقراری اتصاالت عرضی

طور که در
گیرد .همان
های الستیکی مورداستفاده قرار می
آمیزه

ها
پخت ،سازگاری بیشتری با  SBRدارد و پراکنش پرکننده

و  POمهم است و با کمک ارزیابی مشخصات پخت مانند زمان

طورکلی ،گرانروی مونی به عنوان شاخص فرایندپذیری
آمد .به

یافته است [.]21-24
های الستیکی ،افزایش
نسبت به دیگر آمیزه

های اپوکسید  EPOدر حین
تر با کائوچو از طریق گروه
قوی

مگاپاسکال) ،نسبت به دیگر آمیزههای الستیک
24/7.](21
EPO
افزایشهای
ی الستیکی  24/7( EPOمگاپاسکال) ،نسبت به دیگر آمیزههای الستیکی ،آمیزه
 EPOبه دلیل
الستیکی-24
یافته است [
شکل -1الف نشان داده
بخشد .این مسئله علت بهبود
شده است ،EPO ،گرانروی مونی و را در بستر الستیکی بهبود می
بیشتریقویتر با کائوچو از طریق گروههای اپ
سازگاری عرضی
برقراری اتصاالت
قطبی و
خاصیت
حین پخت،
 EPOدر
ت قطبی و برقراری اتصاالت عرضی قویتر با کائوچو از طریق گروههای اپوکسید
های الستیکی را کاهش می
گرانروی برشی ظاهری آمیزه
شکل 2
شده در
نشان بداده
ی
مکانیکی آمیزه
خواص
دهد و با
بهبود میبخشد .این
الستیکی
ستر
الستیکی را
یها
پرکننده
علتدارد و
مسئلهSBR
آمیزهدری
پراکنش مکانیک
بهبود خواص
 Sدارد و پراکنش پرکنندهها را در بستر الستیکی بهبود میبخشد .این
تولید می
فرایند
دربهبود
باعث
شود .مشخصات پخت بر اساس  t40است.
الستیکی نشان داده شده در شکل  2است.
است.
شکل 2
ی نشان داده شده

(ب)

(الف)

(پ)

(ب)
(پ)(الف)
الستیکی( .الف) خواص پخت آمیزههای (ب)
شکل  :1خواص پخت آمیزههای

الستیکی با روغنهای مختلف( .ب) گرانروی مونی آمیزههای الستیکی با

(الف)

(الف)

های الستیکی با
های مختلف( .ب) گرانروی مونی آمیزه
های الستیکی با روغن
های الستیکی( .الف) خواص پخت آمیزه
شکل  -1خواص پخت آمیزه
مختلف.
های الستیکی با روغنهای
وغنهای مختلف( .پ) گشتاور آمیزه
های مختلف
های الستیکی با روغن
های مختلف( .پ) گشتاور آمیزه
روغن

ای الستیکی حاوی  EPOبا سایر روغنها در شکل  2بررسیشده است .در شکل -2الف سختی
علمي-فني :بررسی روغن پالم اپوکسید شده به ...
حاوی روغنهای متفاوت در شکل -2ب
ت چندانی ندارد .مدول و استحکام کششی آمیزههای الستیکی
ستحکام کششی ( )T/Sآمیزه  EPOبه ترتیب  3و  2درصد نسبت به آمیزههای  AOو  POافزایش داشته
ل بهبود پراکنش و اتصاالت بین سطحی قوی پرکنندهها در داخل بستر الستیکی با گروه اپوکسی EPO
ق شکل -2پ افزایش طول در نقطهی پارگی آمیزهی الستیکی حاوی  431( EPOدرصد) نسبت به
(پ)یت حرکت زنجیرهای کائوچو و افزایش
صد) افزایش یافته است .تقویتکنندگی بیشتر به محدود
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(پ)

علمی -فنی
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های الستیکی حاوی  EPOبا سایر
خواص مکانیکی آمیزه

ی
الستیکی حاوی  430( EPOدرصد) نسبت به آمیزه

AO

شده است .در شکل -2الف
ها در شکل  2بررسی
روغن

کنندگی بیشتر به
یافته است .تقویت
( 330درصد) افزایش

های متفاوت
های الستیکی حاوی روغن
استحکام کششی آمیزه

ها و کائوچو از طریق بهبود پراکنش
بین سطحی پرکننده

های مختلف تفاوت چندانی ندارد .مدول و
سختی نمونه

محدودیت حرکت زنجیرهای کائوچو و افزایش چسبندگی

()T/S

پرکننده
شود.
های درون بستر الستیکی با  EPOمربوط می

 AOو  POافزایش داشته است .این پدیده به دلیل بهبود

دهد
ها است .این موضوع نشان می
بیشتر از سایر آمیزه

شده است .استحکام کششی
در شکل -2ب نشان داده

های
آمیزه  EPOبه ترتیب  3و  2درصد نسبت به آمیزه

استحکام کششی آمیزه
ی الستیکی حاوی  )3 phr( EPOبسیار

ها در داخل
پراکنش و اتصاالت بین سطحی قوی پرکننده

سطحی و
کنش بین
شده به دلیل برهم
که بار مکانیکی اعمال

ی
ی پارگی آمیزه
مطابق شکل -2پ افزایش طول در نقطه

در طیف  FTIRروغن
های پالم اپوکسید شده ( ،)EPOچهار

بر این،
بستر الستیکی با گروه اپوکسی  EPOاست .افزون

(ب)

)

(پ)

شود [.]17
ها منتقل می
پراکنش یکنواخت به پرکننده

(ب)

(الف)

(پ)

(الف)

(پ)

الستیکی با
مختلف.های
سختی آمیزه
(الف)
الستیکی.
هایخواص
شکله :1
کشسان و استحکام کششی
(ب) مدول
های
روغن
الستیکی با
های
هایه
آمیزه آمیز
مکانیکیسختی
الستیکی( .الف)
شکل  -2خواص مکانیکی آمیز
شکل  :1خواص مکانیکی آمیزههای الستیکی( .الف) سختی آ
یکی آمیزههای الستیکی( .الف) سختی آمیزههای الستیکی با
روغنهای
با
الستیکی
های
آمیزه
کششی
استحکام
و
کشسان
مدول
(ب)
مختلف.
های
های مختلف.
های الستیکی با روغن
های مختلف( .پ) ازدیاد طول آمیزه
های الستیکی با روغن
روغنه
آمیز

روغنهای مختلف( .ب) مدول کشسان و استحکام کششی آمیزهه
مدول کشسان و استحکام کششی آمیزههای الستیکی با روغنهای
مختلف( .پ) ازدیاد طول آمیزههای الستیکی با روغنهای مختلف.
مختلف( .پ) ازدیاد طول آمیزههای الستیکی با روغن
) ازدیاد طول آمیزههای الستیکی با روغنهای مختلف.
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در طیف  FTIRروغنهای پالم اپوکسید شده ( ،)EPOچهار پیک مشخصه مربوط به کشش  -CH2 ،C=C ،C-O-Cو -CH3در
چهار(ازپیک مشخصه مربوط به
(،)EPO
اپوکسید شده
هاها
روغن
شده ( ،)EPOچهار پیک مشخصه مربوط به کشش  -CH2 ،C=C ،C-O-Cو -CH3در در طیف FTIR
مختلف
اندازههای
پالم شکل در
ییکروی
انبوهه
دیده میشود .در آمیزهی الستیکی بدون روغن ،پرکنندههای دوده به صورت
هایی دوده به صورت انبوههه
پرکننده
روغن،
بدون
الستیکی
ی
آمیزه
در
شود.
مختلف (از
یکهای
در ازاندازه
کروی شکل
انبوههمیهای
ن روغن ،پرکنندههای دوده به
دیده اما
مشاهده شد.
میکرون)
کوچکتر
کرونی تا
صورتچند
خوشههای
می در آمیزههای الستیکی حاوی  EPOانبوههای بزرگ

علمی -فنی
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پیک مشخصه مربوط به کشش  - CH2 ،C=C ،C-O-Cو

در شکل -4الف آورده شده است .برای آمیزه
های  SBRحاوی

ی الستیکی بدون روغن،
شود .در آمیزه
 - CH3در دیده می

ها در بستر
 EPOخاصیت سایش ،با بهبود پراکنش پرکننده

تر از
های چند میکرونی تا کوچک
های مختلف (از خوشه
اندازه

حاوی  EPOبسیار کمتر از آمیزه
های حاوی  AOاست که

های کروی شکل در
های دوده به صورت انبوهه
پرکننده
های الستیکی حاوی
یک میکرون) مشاهده شد .اما در آمیزه
های بزرگی مشاهده نشد و دوده به صورت
 EPOانبوه

تر به خوبی در
های یک میکرونی و حتی کوچک
خوشه
شده بود.
سراسر بستر الستیکی توزیع

های
بر این ،سایش آمیزه
یافته است .افزون
الستیکی افزایش

های
دهنده کاهش مؤثر گرمازایی و ظرفیت اتالف سامانه
نشان

ی  SBRحاوی
الستیکی است .در شکل -4ب ،آمیزه

EPO

گراد) و آمیزه
دارای کمترین گرمازایی ( 41/1درجه سانتی
 SBRحاوی  TDAEدارای بیشترین گرمازایی ( 43/4درجه

ها روند
که ،خواص جهندگی آن
گراد) هستند .درحالی
های مهندسی تحت سانتی
که ،بسیاری از الستیک
جایی
از آن
مقایسه است .این مسئله ،چسبندگی بین سطحی را بهبود میبخشد و حرکت زنجیرهای  SBRرا محدود میسازد
دهد .همچنین ،نتایج گرمازایی،
گیرند ،خواص دینامیکی مکانیکی معکوسی را از خود نشان می
بارگذاری دینامیکی قرار می
[ .]26همچنین ،این نتایج با خواص مکانیکی آمیزههای نشان داده شده در شکل  2مطابقت دارد.
( )DMAآن
طور جالبی
کند .به
های الستیکی را تأیید می
ها مهم است .خواص  DMAمانند ( tan δنسبت نتایج سایش آمیزه
های الستیکی  SBRحاوی
مدول اتالف به ذخیره) برای آمیزه

شده است [.]25
های مختلف در شکل -3الف نشان داده
روغن

آمیزه
های الستیکی حاوی  EPOدر برابر تخریب گرمایی

بینی خواص
های الستیکی برای پیش
از نتایج  DMAآمیزه

شود.
ها استفاده می
زنی خیس و مقاومت غلتشی آن
چنگ

شود ،با افزودن
طور که در شکل -3الف مشاهده می
همان
گراد حدود 14
 EPOمقدار  tan δدر دمای  0درجه سانتی

زنی
دهنده عملکرد چنگ
درصد بیشتر از  AOاست که نشان
تایر است .همچنین ،در شکل -3الف tan δ SBR ،حاوی

گراد کمتر از
ی سانتی
 ،EPOدر دمای  60درجه

SBR

حاوی  AOاست که به بهبود مقاومت غلتشی تایر ناشی از

بر این ،افزودن
شود .افزون
ی  EPOمربوط می
استفاده

(الف)

EPO

گراد
به بستر الستیکی باعث افزایش  Tgاز  -29درجه سانتی

شود
گراد می
برای  SBRحاوی  AOبه  -27/9درجه سانتی

که با  Tgحدود  -28/5برای آمیزه
مقایسه
ی  PO/SBRقابل
بخشد
است .این مسئله ،چسبندگی بین سطحی را بهبود می

سازد (شکل -3ب)
و حرکت زنجیرهای  SBRرا محدود می
های نشان
[ .]26همچنین ،این نتایج با خواص مکانیکی آمیزه
شده در شکل  2مطابقت دارد.
داده

های مختلف
های الستیکی حاوی روغن
خواص سایش آمیزه

علمي-فني :بررسی روغن پالم اپوکسید شده به ...

(ب)

الستیکی.آمیزه
دینامیکی
خواص
شکل  -3خواصشکل :2
های
های tanآمیزه
(الف) δ
های
دینامیکی آمیزه
های
( )Tgباآمیزه
ای
شیشه
گذار
tanدمای
مختلف(δ.ب)
های
الستیکی با روغن
الستیکی
های
آمیزه
الستیکی( .الف)
های مختلف.
الستیکی با روغن
روغنهای مختلف( .ب) دمای گذار شیشهای

( )Tgآمیزههای الستیکی با روغنهای مختلف.
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خواص سایش آمیزههای الستیکی حاوی روغنهای مختلف در شکل -4الف آورده شده است .برای آمیزههای
 EPOخاصیت سایش ،با بهبود پراکنش پرکنندهها در بستر الستیکی افزایش یافته است .افزونبر این ،سایش آمی

علمی -فنی
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های
تر است .تخریب گرمایی بسپارهای حاوی گروه
مقاوم

آمیزه
های  SBRحاوی  EPOحتی در مقادیر کم ،بهبود

ان مانند کائوچوی بوتادی
پلی بوتادی
ان ( ،]27[ )BRکائوچوی

توجهی در خواص مکانیکی مانند استحکام کششی و
قابل

بوتادی
اکریلونیتریل
نیتریل ()NBR
داشته است که ناشی از بهبود پیوندهای بین
طولیی که
ازدیاد آنجا
()ABSگرمایی ،از
استایرنتخریب
ان .پس از
شود
کنترل می
[،]28بوتادیان
ترانس 1،4
ی سیس  1،2بوتادیان و
()SBR
ان
ی
بوتاد
استایرن
کائوچوی
و
]29
[29و،]30
پراکنش همگن پرکننده در بستر الستیکی است.
و
سطحی
[27یوکائوچوی مستقل را از دست میدهند .حرکت مولکولی ،برهمکنش ممانهای
به صورت زنجیرها

متقابل1
بر
عالوه
پیشنهادشده
قرارگرفته
قطبشچندین
دهد و در نتیجهتوسط
توجهی
طور قابل
ترکیب  EPOدر بستر  SBRبه
اینEPO،
حاوی
های SBR
است .].در آمیزه
دهد [29
موردمطالعهرخ می
گروهبه آهستگی

نتیجه سختی،
شود .در
شدیدتر می
حرارتی
عملیات
گرمایی حین
تخریب EPOدر
عاملی کهاپوکسی
دهد .بنابراین،
گرمازایی و جهندگی را بهبود می
سایش،
ایزومرهای
پذیری
واکنش
بیشتر با
کائوچو و گروه است
ترانسحاوی
الستیکی
های
پارگی1،2آمیزه
کاهش
سایری آمیزه
کمتر از
کرد که این روش پتانسیل زیادی را برای
الستیکیتأیید
توان
شود.هایمی
کنترل م
ان
EPOی
 1،4بوتاد
ان و
ی
بوتاد
اد طول در نقطهسیس
مهندسی بسپارها در مقیاس تجاری دارد.

جایی که زنجیرها توانایی
پس از تخریب گرمایی ،از آن

حرکت به صورت زنجیرهای کائوچوی مستقل را از دست

های دوقطبی را
کنش ممان
دهند .حرکت مولکولی ،برهم
می

گیری
نتیجه

های
ی آمیزه
در مجموع ،روش جدیدی برای تهیه

کاهش می
دهد و در نتیجه قطبش متقابل( )1به آهستگی رخ

شد .بوتادیان کنترل
ترانس 1،4
گروهبوتادیان
1،2
سیس
پذیری
واکنش
الستیکی
حاوی EPO
های وSBR
در آمیزه
می
اپوکسیو ارائه
یک
یی که
ایزومرهایباآنجا
 EPOاز
حاویگرمایی،
تخریب
بینشود .پس از
کنش می
برهمکنترل
بوتادیان
ترانس 1،4
بوتادیان
[1،2.]29
دهدسیس
ایزومرهای
نشپذیری
مستقل را از دست
زنجیرها
صورت
حرکت
تیرها
دهند .حرکزنج
های
کنش
تواناییبرهم
مولکولی،
دست می
مستقل
کائوچوی
زنجیربه صورت
یرها توانایی حرکت
EPO
ممانبا
الستیکیبهکه
های
نانوچندسازه
اپوکسی
زنجیرهایعاملی
کائوچو و گروه
کائوچوی دلیل
تهیهیشدند ،به
عملیات
EPOرادراز حین
1
خواص متقابل
نتیجه قطبش
سطحی،در
حاویو
SBRنیدهد
کاهش بیم
دوقطبیبرهرا
مکانیکی،به آهستگی رخ
EPO
آمیزهمهای
در
دهد [.]29
رخ می
آهستگی
متقابل 1به
نتیجه
دهد و در
طبی را کاهش می
بهبود
کنش
افزایش
کششی
استحکام
سختی،
قطبش نتیجه
شود .در
شدیدتر می
حرارتی
گروه عاملی اپوکسی  EPOدر حین عملی
کائوچو و
کنشمیبین
برهم
اپوکسی
عاملی
کائوچو و
سختی،
زنجیرنتیجه
در
شود.
شدیدتر
عملیات
 EPOدر
EPO
حینحاوی
الستیکی
های
آمیزه
پارگی
گروهنقطه
طول در
زنجیرازدیاد
مکنش بین و
دینامیکی را نشان دادند.
خواص
گرمازایی و
حرارتیسایش،
کاهش نقطه پارگی آمیزههای الستیکی حاوی
الستیکیطول در
هایو ازدیاد
کششی
استحکامآمیزه
حکام کششی و ازدیاد طول در نقطه پارگی آمیزههای الستیکی حاوی  EPOکمتر از سایر
چنین نتایج به
هم
یابد.
های الستیکی کاهش می
کمتر از سایر آمیزه
دست آمده نشان داد که  EPOدر مقادیر
مییابد.
یابد.
(ب)

(الف)

(الف)
(پ)(پ)

(الف)

(ب)

(الف)

(ب)

 :3خواص سایش ،جهندگی ،گرمازایی و پیرشدگی آمیزههای الستیکی( .الف)

های مختلف( .ب) جهندگی
های الستیکی با روغن
های الستیکی( .الف) سایش آمیزه
شکل  -4خواص سایش ،جهندگی ،گرمازایی و پیرشدگی آمیزه
گرمازایی
ایش آمیزههای الستیکی با روغنهای مختلف( .ب) جهندگی و
های
های الستیکی با روغن
های مختلف( .پ) سختی ،استحکام کششی و ازدیاد طول در نقطه پارگی آمیزه
های الستیکی با روغن
و گرمازایی آمیزه
168و ازدی
کششی
ههای الستیکی با روغنهای مختلف( .پ) سختی،
گراد.
ی سانتی
ساعتاددر دمای  100درجه
استحکامگذشت
مختلف بعد از

در نقطه پارگی آمیزههای الستیکی با روغنهای مختلف بعد از گذشت 161
ساعت در دمای  111درجهی سانتیگراد.
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 EPOحتی در مقادیر کم ،بهبود قابلتوجهی در خواص مکانیکی مانند استحکام کششی و ازدیاد طول
بهبود پیوندهای بین سطحی و پراکنش همگن پرکننده در بستر الستیکی است .عالوهبر این ،ترکیب
طور قابلتوجهی سایش ،گرمازایی و جهندگی را بهبود میدهد .بنابرین ،میتوان تأیید کرد که این روش
(پ)
هندسی بسپارها در مقیاس تجاری دارد.

(پ)
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، این پژوهش.های موردبررسی بود
گرمایی در بین آمیزه
های الستیکی با عملکرد عالی
مسیر جدیدی را برای آمیزه
کند
در مصارف مهندسی گوناگون باز می

PO

 وAO ، TDAE های الستیکی از
کم برای تولید آمیزه

های الستیکی
 آمیزه،بر این
 افزون.کند
مؤثرتر عمل می
 دارای بیشترین مقاومت در برابر تخریبEPO حاوی
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علمی -فنی
اثر پودر الستیک بازیافتی به دست آمده از تایرهای فرسوده ،بر خواص مکانیکی و
حرارتیکامپوزیتهایالستیکیزمانمندشدهبرپایهBR/SBR/WRP

he effect of recycled rubber powder obtained from reclaimed tires on the mechanical and
thermal properties of aging rubber composite materials based on BR / SBR / WRP
چکیده:
که استفاده مجدد از تایرهای ضایعاتی به عنوان جایگزین بخشی از ماتریس پلیمری موردتوجه است ،در
ازآنجایی

این مقاله پودر الستیک ضایعاتی ( )WRPتا  20 phrجایگزین مخلوط االستومری  BR/SBRشده و با اعمال زمانمندی

از  240تا  960ساعت در اتاقک زمانمندی تحت شرایطی محیطی (دمای  )23 3 ± 0 cنقش پودر الستیک بازیافتی
ها
در تغییر خواص رئولوژیکی و فیزیکو مکانیکی آمیزه بررسی شد .بررسی مورفولوژی و ساختارشناسی کامپوزیت
ها به وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی ( )SEMو دستگاه آنالیز حرارتی
و همچنین رفتار حرارتی آن

()TG/DTG

انجام شد .نتایج نشان می
دهد که وجود پودر الستیک بازیافتی تا  20 phrبه عنوان جایگزین ماتریس پلیمری
شود .عملکرد
اولیه موجب بهبود در سرعت پخت ،مقاومت در برابر رشد ترک ،مقاومت پارگی و سختی آمیزه می

های  BR/SBR/WRPدر مقایسه با نمونه
کامپوزیت
های  BR/SBRحاکی از تغییر اندکی در خواص مکانیکی است؛
ها با افزایش کمی همراه است .استفاده از پودرالستیک بازیافتی عالوه براینکه
که مدولوس و سختی کامپوزیت
حال آن
زیست ،کاهش مصرف مواد شیمیایی ،جلوگیری از آلودگی آب و خاک،
سازی محیط
دارای صرفه اقتصادی است به پاک
کند.
کاهش دفن زباله و غیره نیز کمک می
های کلیدی :پودر الستیک بازیافتی ،زمانمندی ،خواص فیزیکو مکانیکی ،خواص رئولوژیکی،
واژه
نوع مقاله :پژوهشی
فرشتهمطیعی(،*,)1فهیمهساداتمصطفوی
()2
نیشابوری(،)2علیاسمعیلی
-1استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال،
تهران،ایران
 -2دانشکده شیمی ،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد
اسالمی ،تهران ،ایران
*عهدهدارمکاتبات:

f_motiee@iau-tnb.ac.ir

مقدمه

.BR/SBR

ها ازجمله تب
ناقل بسیاری از بیماری

شود،
تایرهایی که در طبیعت رها می

کند.
زرد است مکان مناسبی فراهم می

آید زیرا به دلیل
ها به شمار می
انسان

حل مناسبی برای کاهش
الستیک راه

زیست و سالمت
خطر جدی برای محیط

شکل فیزیکی و دوار بودن جای مناسبی
برای زیست جانوران جونده است و

ها که
شیارهای آن برای انواع پشه

علمي-فني :اثر پودر الستيكي بهدست آمده از ...

استفاده از تایرهای فرسوده در صنعت

زیست است
ضایعات و ایمنی محیط

ای از محققین درزمینه استفاده
[ .]1عده
از ضایعات الستیکی ،اقدام به تولید
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هایی از الستیک بازیافتی/پلی پروپیلن ( ،)RR/PPو
کامپوزیت

و پودر الستیک بازیافتی به کمک ماکروویو پرداختند ،نتایج

کائوچوی طبیعی/پلی پروپیلن ( )NR/PPدر درصدهای وزنی

حاکی از سازگاری خوب بین باریم فریت و ماتریس الستیکی

الستیک ضایعاتی در ترکیب  NR/PPاستحکام کششی آمیزه

ای از محققان
خواص مغناطیسی بسیار خوب شد [ .]7عده

مختلف کردند .نتایج نشان داد که با افزایش میزان پودر

کاهش
یافته و ترکیب ترموپالستیک  PPبا الستیک بازیافتی،

استحکام کششی و خواص بهتری نسبت به آلیاژ  PPبا

و به دنبال آن تهیه کامپوزیت مغناطیسی با هزینه پایین و
در سال  2016به بررسی خواص الستیک طبیعی/الستیک

NR

بازیافتی کلروپرن ( )RCRو تأثیر ترکیب درصد آن در مخلوط

توان به نقش سیستم
از مطالعات مرتبط در این زمینه می

ای از پژوهشگران به بررسی نقش پودر
پرداختند [ .]8عده

دهد [.]2
نشان می

ها
بر روی زمان پخت ،خواص کششی و مورفولوژی آمیزه

پخت بر روی خواص مکانیکی و مقاومت زمانمندی حرارتی

های الستیکی
الستیک طبیعی در محدوده  phr 50-0به آمیزه

که حاکی از آن است که اکثر خواص مکانیکی (به استثنای

ازدیاد طول هست [.]9

با آمیزه
های پخت شده با روش  EVبهبودیافته است [ .]3در

شده است ولی در
ها انجام
صنعت تایر و بررسی خواص آمیزه

 NRبا پودر الستیک بازیافتی در سال  2005اشاره کرد

مقاومت کششی) آمیزه پخت شده با روش  CVدر مقایسه

پرداختند .نتایج حاکی از افزایش استحکام کششی و کاهش

تاکنون مطالعات زیادی درزمینه استفاده از پودر الستیک در

های
ای از محققین به بررسی تأثیر سیستم
سال  2013عده

های مکانیکی
خصوص نقش  WRPبر روی رفتار پخت و ویژگی

آمیزه
های الستیکی بر پایه  NR/R-EPDMپرداختند ،نتایج نشان

 BR/SBR/WRPمطالعات بسیار محدودی صورت گرفته است.

مؤثر و نیمه مؤثر پخت ( EVو  )SemiEVبر روی خواص

های الستیکی زمانمند شده بر پایه
و مقاومت حرارتی کامپوزیت

های الستیکی ولکانیزه شده به دلیل محدود
داد که  Tgآمیزه

به منظور انجام پژوهش موردنظر ابتدا پودر الستیک ضایعاتی

ای از پژوهشگران به مطالعه تأثیر
کند [ .]4عده
افزایش پیدا می

غلتک مخلوط شده و پس از اینکه به پودری بسیار نرم و

ها پرداختند ،نتایج
خواص مکانیکی و خواص ساختاری آن

ها قبل و بعد
های مکانیکی نمونه
خواص رئولوژیکی و ویژگی

ها در اثر دانسیته اتصاالت عرضی،
بودن حرکت مولکول

نسبت درصد االستومرها در آلیاژ  NR/R-EPDMبر روی

حاکی از کاهش رشد ترک با افزایش میزان  R-EPDMبه آمیزه

بود .همچنین ماکزیمم گشتاور ،مینیمم گشتاور،

TC90 ،TS2

آمیزه با افزایش نسبت درصد  R-EPDMافزایش یافت [.]5
کننده
دباپریا و همکارانش در سال  2012به مطالعه اثر تقویت

پودر الستیک بازیافتی بر روی ترکیبات  NR/PBRپرداختند و
اعالم داشتند که با افزایش پودر الستیک بازیافتی گشتاور و
ویسکوزیته  NR/PBRبه دلیل افزایش اتصاالت عرضی فعال

یافته است [ .]6در سال  2015محققان به بررسی
کاهش
ساخت کامپوزیت الستیکی مغناطیسی با استفاده از باریم فریت
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با مقدار موردنیاز از  TMTDو بخشی از روغن آروماتیک درون

چسبنده تبدیل شد با سایر اجزای آمیزه ادغام شد و درنهایت
ها در اتاقک زمانمندی تحت شرایط محیطی
از زمانمندی آمیزه
(دمای  )23 ±3 ˚Cموردبررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت

قبول
تا بتوان محصولی جدید با قیمت کمتر و خواص قابل

تولید کرد.

بخشتجربی
 -1مواد

شده
شده در این مطالعه در جدول  1خالصه
مواد استفاده

است:
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رئولوژیکی و ویژگیهای مکانیکی نمونهها قبل و بعد از زمانمندی آمیزهها در اتاقک زمانمندی تحت شرایط محیطی (دمای  )02 ± 2 cمورد
بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت تا بتوان محصولی جدید با قیمت کمتر و خواص قابل قبول تولید کرد.
 -2بخش تجربی
علمی -فنی  -1-2مواد

Science & Technology

مواد استفاده شده در این مطالعه در جدول  1خالصه شده است:
مورداستفاده :مواد مورد استفاده
جدول 1
جدول  -1مواد
ماده

شرکت

کشور

ردیف

ایران

2

SBR

پتروشیمی اراک

ایران

N-330

ایران کربن

ایران

BR

پتروشیمی اراک

1
3

Aromatic oil

شیمیایی وحدت

ایران

Stearic Acid

Acid Chem

HB

Nanjing

مالزی

IPPD

Nocil

چین

6

ایران شیمی

هند

ایران

8
9

لنکشس بلژیک

ایران

11

ZnO

Wax
Sulfur
TMTD
CBS

شکوهیه

تسداک

کیلون کمیکال

ایران

ایران
چین

4
5
7

11
12

 -2-2دستگاهها

ها
 -2دستگاه
شود.
نرم و چسبنده تبدیل می
مطالعه
این
در
استفاده
مورد
ی
ها
دستگاه
عبارتدواند از :میل دو غلتکی نیمه صنعتی از شرکت  WSM CO, LTDکشور تایوان ،رئومتر از
اند از :میل
های مورداستفاده در این مطالعه عبارت
دستگاه

سازیایران ،تست کشش از شرکت  Testometricانگلستان ،تست سایش
آزمایشگاهی
هیدرولیک از
WSMپرس
CO,ایران،
کشور
HIWA
تایوان ،شرکت -4آمیزه
LTD
شرکتشرکت
صنعتی از
غلتکی نیمه
کشور

KYKYدومدلغلتکی
شرکتاز میل
 SEMازآمیزه
دستگاه اجزای
ایران.سازی
مخلوط
برای
رئومتر از شرکتازHIWA
هیدرولیک
شرکت کشور
 EM-3200ساخت
HIWA
خستگیازاز شرکت
پرس تست
ایران ،آلمان،
 Bairssکشور
صنعتی با نسبت سرعت  1:2و در دمای اتاق در
شرکت آزمایشگاهی ایران ،تست کشش از شرکت  Testometricنیمه
کشور چین ،دستگاه آنالیز حرارتی Sinco-STA 1500از کشور کره.
دهنده
های  18 × 6اینچ (که عدد سمت راست نشان
انگلستان ،تست سایش از شرکت  Bairssکشور آلمان ،تست اندازه
الستیک
سازی پودر
HIWAماده
شرکت -3-آ
2
دستگاه SEM
ایران.
خستگی از
از شرکت
ها
دهنده پهنای هریک از غلتک
ضایعاتی قطر و عدد سمت چپ نشان

باشد)
مشخصیمازی
EM-3200
 KYKYمدل
مقدارآنالیز
دستگاه
الستیکچین،
پودرکشور
ساخت
محدوده دمایی
روغنکشور
ساخت
ضایعاتی با
 02گرم
ابتدا
یکنواخت مخلوط شده تا
در کامل و
تایوانطور
آروماتیک به
ml6-SYM
مدل حدود 8
 TMTDو
حرارتی  Sinco-STA 1500از کشور کره.
های
 50-80˚Cاستفاده شد .به علت آنکه عموماً پایه آمیزه
زمانیکه یک مخلوط همگن و یکنواخت از آن مشاهده شود ،سپس مخلوط به دست آمده به وسیله میل دو غلتکی نیمه صنعتی با نسبت سرعت
شده و
الستیکی ،پلیمر سیرنشده است که با دوده تقویت
گوگردیشود.
سیستمتبدیل می
وسیلهو چسبنده
اتاق به مدت  22دقیقه به پودریبهبسیار نرم
 1:0در محدوده دمای
 -3آماده سازی پودر الستیک ضایعاتی
شود ،اجزای آمیزه
ولکانیزه می
ابتدا  20گرم پودر الستیک ضایعاتی با مقدار مشخصی

شوند و ابتدا االستومر
باره در حین ساخت ترکیب نمی
یک

و یکنواخت مخلوط شده تا زمانی که یک مخلوط همگن و

شود .سپس سایر اجزای آمیزه ازجمله
ویسکوزیته کمتر می

از  TMTDو
طور کامل
حدود  ml 8روغن آروماتیک به
2
یکنواخت از آن مشاهده شود ،سپس مخلوط به دست آمده
صنعتی با نسبت سرعت 1:2
به وسیله میل دو غلتکی نیمه

در محدوده دمای اتاق به مدت  30دقیقه به پودری بسیار
علمي-فني :اثر پودر الستيكي بهدست آمده از ...

خام توسط میل دو غلتکی تبدیل به محصول یکنواخت با

شده و در انتها عوامل پخت با آن
پودر الستیک آماده

گردد .استفاده از غلتک باعث خوب
شده و مخلوط می
افزوده

شود .عمل
پخش شدن و متناسب مواد در سراسر آمیزه می
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گیرد [.]10
اختالط به مدت  20دقیقه صورت می

جدول  2فرموالسیون  6آمیزه الستیکی را که در این

ی شاهد
دهد .نمونه
شده است نشان می
پژوهش ساخته

ای بدون پودر الستیک است و به عنوان مرجع در
آمیزه
شود .ابتدا به مقایسه رفتار پخت و خواص
نظر گرفته می

مکانیکی آمیزه شاهد (فاقد پودر الستیک ضایعاتی) بر پایه
 BR/SBRبا آمیزه هیبریدی  BR/SBR/WRPحاوی 20 phr

پخت نشده حاوی پودر الستیک بر روی خواص رئولوژیکی،
ها در شرایط محیطی موردبررسی
مکانیکی و حرارتی آن

گیرد.
قرار می

گیری
بحث و نتیجه
 -1بررسی خواص رئولوژیکی  BR/SBR/WRPبدون اعمال
زمانمندی و زمانمند شده

های
شود .سپس ویژگی
پودر الستیک ضایعاتی پرداخته می

به منظور بررسی اثر پودر الستیک ضایعاتی به عنوان

های حاوی پودر الستیک زمانمند شده در
زمانمندی با نمونه

الستیکی بر پایه  BR/SBR/WRPنتایج به دست آمده از

مکانیکی آمیزه حاوی  20 phrپودر الستیک بدون اعمال

های
بخشی از ماتریس پلیمری بر روی رفتار پخت آمیزه

های مختلف به مدت  720 ،480 ،240و  960ساعت،
زمان

خواص رئولوژیکی ،موردبررسی و تفسیر قرار گرفت.

های هیبریدی
مقایسه شده و تأثیر مدت زمان نگهداری نمونه

شود.
تر پخت انجام می
تر و سریع
کمتری داشته باشد راحت

در اتاقک زمانمندی تحت شرایط محیطی (دمای )23 ±3 ˚C

سازی
طور که میدانیم هر چه فرآیند پخت انرژی فعال
همان

های ترکیبات
های الستیکی و مشخصه
بندی آمیزه
جدول  -2فرمول

جدول :0

S5

S4

S3

S2

S1

S

آمیزههای

55

55

55

55

55

65

21

21

21

21

21

مشخصههای
BR/SBR

25

25

25

25

25

35
-

48

48

48

48

48

48

2/5

2/5

2/5

2/5

2/5

2/5

1

1

1

1

1

1

11
2
1
1

11
2
1
1

11
2
1
1

11
2
1
1

11
2
1
1

11
2
1
1

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

1/9

1/9

1/9

1/9

1/9

1/9

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

BR/SBR

فرمول
SBR
BR
Waste rubber
(powder)WRP
N-330

فرمول بندی
1
2
3

Aromatic Oil

Stearic Acid

6

IPPD

8

Sulfur

11

HB

Wax
TMTD
CBS

ترکیبات

3
4

ZnO

الستیکی و

5
7
9

11
12

 :Sنمونه شاهد فاقد پودر الستیک :S1،نمونه حاوی پودر الستیک ( )20 phrبدون اعمال زمانمندی :S2 ،نمونه حاوی پودر الستیک  240ساعت
زمانمند شده :S3 ،نمونه حاوی پودر الستیک  480ساعت زمانمند شده :S4 ،نمونه حاوی پودر الستیک  720ساعت زمانمند شده :S5 ،نمونه
حاوی پودر الستیک  960ساعت زمانمند شده.
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 :Sنمونه شاهد فاقد پودر الستیک :S1،نمونه حاوی پودر الستیک (  )02phrبدون اعمال زمانمندی :S2 ،نمونه حاوی پودر الستیک 042
ساعت زمانمند شده :S3 ،نمونه حاوی پودر الستیک  482ساعت زمانمند شده : S4،نمونه حاوی پودر الستیک  702ساعت زمانمند شده:S5 ،
نمونه حاوی پودر الستیک  960ساعت زمانمند شده.

علمی -فنی
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رسد
یافته بنابراین منطقی به نظر می
کربن-گوگرد کاهش

که واکنش تشکیل اتصاالت عرضی در نمونه حاوی پودر
شده،
الستیک زمانی که الستیک تا  160 ˚Cحرارت داده

یافته و به دنبال آن سرعت
تسریع گردد و زمان پخت کاهش

پخت آمیزه افزایش یابد [.]11

کامپوزیت
های الستیکی ولکانیزه شده  BR/SBR/WRPبا

شده است از
توجه به اینکه پودر الستیک یک ماده تخریب

 BR/SBR/WRPبدون
های
سرعتیپخت نمونه
تغییرات
تغییرات -1
نمودار  :1نمودار
اعمالزمانمند شده
زمانمندی و
 BR/SBR/WRPبدون اعمال
پخت نمونهها
سرعت

زمانمندی و زمانمند شده
طور که
های زمانمندی خاصی برخوردار است .همان
ویژگی
نمودار  :1تغییرات سرعت پخت نمونههای  BR/SBR/WRPبدون اعمال زمانمندی و زمانمند شده
های زمانمند شده
دهد در نمونه
نمودار  1و  2نشان می
نمودار  :1تغییرات سرعت پخت نمونههای  BR/SBR/WRPبدون اعمال زمانمندی و زمانمند شده

حاوی پودر الستیک (آمیزه  )s2, s3, s4, s5در مقایسه با نمونه

یافته است که این
 s1سرعت پخت افزایش و زمان پخت کاهش

های پلیمری به دلیل حضور
تواند ناشی از تخریب زنجیره
می

های زمانمند شده را
پیوند دوگانه در پلیمر باشد که آمیزه

نمودار  :0تغییرات زمان پخت بهینه نمونههای  BR/SBR/WRPبدون اعمال زمانمندی و زمانمند شده
مستعد به تخریب در اثر اکسایش (به علت حضور اکسیژن و

BR/SBR/WRP
پخت بهینه نمونه
تغییرات
نمودار
زمانهای
بهینه نمونه
-2پخت
زمان
نمودار  :0تغییرات
بدونزمانمند شده
زمانمندی و
هایبدون اعمال
BR/SBR/WRP
اعمال زمانمندی و زمانمند شده
نمودار  :0تغییرات زمان پخت بهینه نمونههای  BR/SBR/WRPبدون اعمال زمانمندی و زمانمند شده
جایگاه فعال جهت تشکیل اتصال عرضی کربن-گوگرد شده

کند .این امر سبب کاهش
داری می
اوزون) در مدت زمان نگه
و به دنبال آن منجر به افزایش سرعت پخت و کاهش زمان

شود [ 11تا .]12
پخت می

مالحظه می
شود که  ∆Mیا تفاوت مینیمم و ماکزیمم

نمودار  :2تغییرات اختالف گشتاور نمونههای  BR/SBR/WRPبدون اعمال زمانمندی و زمانمند شده
دهنده دانسیته اتصاالت
طور غیرمستقیم نشان
گشتاور که به
نمودار  :2تغییرات اختالف گشتاور نمونههای  BR/SBR/WRPبدون اعمال زمانمندی و زمانمند شده
(نمودار پودر
است بخشی از
نمونه S1
سی روند تغییرات زمان پخت بهینه در آمیزه  Sو  S1میپردازیم (نمودار  1و  .)0با توجه به اینکه در
 ،)3با افزودن پودر الستیک ضایعاتی
عرضی

رسی روند تغییرات زمان پخت بهینه در آمیزه  Sو  S1میپردازیم (نمودار  1و  .)0با توجه به اینکه در نمونه  S1بخشی از پودر

بدونو زمانمندبهشده
زمانمندی
 BR/SBR/WRPبدون اعمال
تغییراتنمونههای
اختالف گشتاور
نمودار  :2تغییرات
BR/SBR/WRP
اختالف
نمودار -3
(نمونه
یافته است که این
کاهش  S) ∆Mافزایش
شاهددلیل
آمیزهطرفی به
باشد ،از
کننده پخت می
هایدهنده و فعال
نمونهشتاب
گشتاورحاوی
الستیک،
جایگزین شده و پودر
 )20به جای پلیمر اولیه
شتاب شده
زمانمند
زمانمندی و
دهنده و فعال کننده پخت میباشد ،از طرفی به دلیل کاهش
حاوی
اعمال الستیک،
 )20به جای پلیمر اولیه جایگزین شده و پودر

بخشی از
ی روند تغییرات زمان پخت بهینه در آمیزه  Sو  S1میپردازیم (نمودار  1و  .)0با توجه به اینکهمیدر
پودر اتصاالت عرضی موجود در پودر
حضور
بهSدلیل
تواند
نمونه 1
اولیه تعداد پیوند دوگانه سیر نشده برای تشکیل پیوند کربن-گوگرد کاهش یافته بنابراین منطقی به نظر میرسد که واکنش
ضایعاتیواکنش
الستیکمیرسد که
ی اولیه تعداد پیوند دوگانه سیر نشده برای تشکیل پیوند کربن-گوگرد کاهش یافته بنابراین منطقی به نظر
باشد ،زیرا نباید فراموش کرد که پودر
دلیل کاهش
 )2به جای پلیمر اولیه جایگزین شده و پودر الستیک ،حاوی ᵒشتابدهنده و فعال کننده پخت میباشد ،از طرفی به
 162 Cحرارت داده شده ،تسریع گردد و زمان پخت کاهش یافته و به
ت عرضی در نمونه حاوی پودر الستیک زمانیکه الستیک تا
بررسیالستیک
الستیک زمانیکه
پخت و به
کاهش یافته
گردد و زمان
زمانداده
تغییراتحرارت
روند تا 162ᵒC
پخت قب ً
تسریع در
شده،بهینه
پخت
ت عرضی در نمونه حاویدرپودرابتدا ،به
شده است و حاوی درصدی از اتصاالت
ال
الستیک
سیر.]11نشده برای تشکیل پیوند کربن-گوگرد کاهش یافته بنابراین منطقی به نظر میرسد که واکنش
ولیه تعداد پیوند دوگانه
ت پخت آمیزه افزایش یابد
آمیزه [ Sو  Sمی
پردازیم (نمودار  1و  .)2با توجه به اینکه عرضی است [.]11

ت پخت آمیزه افزایش یابد [.]11

1

به تا C
الستیک
شده پودر الستیک
ولکانیزهحاوی
الستیکیدر نمونه
رضی
زمانمندیبه
کاهش یافته و
پخت
تخریبگردد
مادهتسریع
یکشده،
الستیکداده
پودر حرارت
اینکه 162
یژگیهای
زمان از و
شدهو است
زمانیکهبا توجه
BR/SBR/WRP
شده نمونه S1
الستیکی ولکانیزه در
پلیمرشده است از ویژگیهای زمانمندی
جایتخریب
)20phrیکبهماده
الستیک (الستیک
پودر اینکه پودر
بخشی باازتوجه به
BR/SBR/WRP
ᵒ

اولیه[
افزایشکهیابد
است.آمیزه
خت
مکانیکی  BR/SBR/WRPبدون اعمال زمانمندی
الستیک ( -2خواص
دهنده و
حاویشدهشتاب
فیزیکوs2),در) در
حاوی پودر
الستیک،زمانمند
پودر نمونههای
شدهمیودهد در
جایگزیننشان
 1.]11و 0
نمودار
همانطور
آمیزهs2s,3,s3s,4,s4s,5 s
ر است .همانطور که نمودار  1و  0نشان میدهد در نمونههای زمانمند شده حاوی پودر الستیک (آمیزه 5
زمانمند شده
ماتریس شدهو
کاهش
پودربه دلیل
طرفی
کننده پخت م
تیکی ولکانیزه فعال
زمانمندی
های
یرهاست از و
مادهاز تخریب
الستیک یک
یافتهازاینکه
باشد ،به
BR/SBR/WRPیبا توجه
حضور
دلیلدلیل
یژگی به
پلیمری
تخریبزنجزنج
شدهافزایش
سرعت پخت
ه ss11سرعت
حضور
به
هایپلیمری
یرههای
ناشیاز تخریب
تواندناشی
اینم مییتواند
استکهکهاین
کاهش یافته است
پخت کاهش
زمان پخت
افزایش وو زمان
پخت

نتایج خواص فیزیکو مکانیکی از قبیل میزان سختی ،میزان
پلیمری اولیه تعداد پیوند دوگانه سیرنشده برای تشکیل پیوند
الستیک (
حاوی پودر
زمانمند شده
مستعددربهنمونههای
زمانمندنشان میدهد
های  1و 0
نمودار
ست.
در
مدتs2
ن)sدر, s3,
آمیزه 5اوs
زو 4,
زمان)زمان
و
اکسیژن
حضور
همانطورکههکهآمآمیزه
باشد ک
پلیمر باشد
پلیمر
علتحضور اکسیژن و اوزون) در مدت
اکسایش(به(بهعلت
تخریبدردراثراثراکسایش
شده رارا مستعد به تخریب
های زمانمند شده
یزه
ر

 sسرعت پخت افزایش و زمان پخت کاهش یافته است که این میتواند ناشی از تخریب زنجیرههای پلیمری به دلیل حضور
علمي-فني :اثر پودر الستيكي بهدست آمده از ...

یمر باشد که آمیزههای زمانمند شده را مستعد به تخریب در اثر اکسایش (به علت حضور اکسیژن و اوزون) در مدت زمان
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علمی -فنی

باشد.
سایش و استحکام کششی به شرح زیر می
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ناشی از حضور دوده موجود در پودر الستیک باشد .دوده

اتصاالت
ایجاد
تواند با
بازیافتی م
الستیک
نگهداری میکند .این امر سبب کاهش جایگاه فعال جهت تشکیل اتصالموجود
سرعت پخت
افزایش
منجر به
دنبالیآن
شده و به
پودرگوگرد
عرضی درکربن-
ها
 -2ارزیابی خواص کششی آمیزه

و کاهش زمان پخت میشود [.]10-11

زمان بین سطح زنجیره ذرات پودر الستیک و
عرضی هم

نمودار  4حاکی از آن است که میزان ضریب ازدیاد طول

ها را احاطه کرده به عنوان یک
زنجیره ماتریس پلیمری که آن

یافته است ،که این
( )S1نسبت به آمیزه شاهد ( )Sافزایش

افزایش قدرت کششی آمیزه حاوی پودر الستیک شود .ولی

ماکزیممپودر
آمیزه حاوی
 %300در
کند و
اتصاالتعمل
ها
چسبندگی آن
افزایش
مستقیم در
غیر واسطه
الستیکبه طورعامل
باعثودار  ،)2با
است (نم
عرضی
دهنده دانسیته
نشان
گشتاور که
مینیمم و
 %100یاو تفاوت
در ∆M
(مدولوس) که
مالحظه میشود

افزودن پودر الستیک ضایعاتی به آمیزه شاهد (نمونه  ∆M )Sافزایش یافته است که این میتواند به دلیل حضور اتصاالت عرضی موجود در
طور
تواند ناشی از افزایش ( ∆Mتغییرات گشتاور) و به
می

شود (نمودار  )5که قدرت کششی
با اعمال زمانمندی دیده می

عرضینمونه
مقایسه با
شده در
زمانمند
الستیکی
در مقایسه
مربوطه
عرضی
دانسیته
غیرمستقیم
است.]11S[ 1
اتصاالت
درصدی از
حاوی
هایاست و
کامپوزیتشده
الستیک قبالً پخت
پودر
نمونهکرد که
فراموش
اتصاالتنباید
باشد ،زیرا
ضایعاتی
پودر الستیک
با نمونه شاهد باشد .زیرا با افزایش گشتاور ،تحرک پذیری

تواند ناشی
دهد .این یافته می
کاهش ناچیزی از خود نشان می

 -2-3خواص فیزیکو مکانیکی  BR/SBR/WRPبدون اعمال زمانمندی و زمانمند شده
یافته و نیرو و فشار
ها محدودشده و به عبارتی کاهش
زنجیره

از این حقیقت باشد که اعمال زمانمندی باعث تخریب و بریدگی

های طویل به
آن تبدیل زنجیره
دنبال
شرحو به
پلیمری
های
زنجیره
الزم است.
قبیل %100
طول تا
برای ازدیاد
باشد.
زیر می
کششی به
سایش وازاستحکام
%300میزان
میزان وسختی،
مکانیکی از
بیشتریفیزیکو
نتایج خواص
توان این افزایش را به میزان دوده موجود در پودر
طرفی می

 -1-2-3ارزیابی خواص کششی آمیزهها

کند نسبت
کننده عمل می
الستیک که به عنوان یک عامل تقویت

تر و درنتیجه کاهش در هم رفتن و گوریدگی
های کوتاه
زنجیره
شود [( .]11جدول .)3
زنجیرها و کاهش قدرت کششی می

نمونه حاوی
پارگی در
ازدیاد وطول
 960ساعت
زمانمندی تا
میزاناعمال
ویژگی با
افزایش این
داد []13
الستیکبه آمیزه
پودر) نسبت
الستیک (S1
حاوی پودر
%222تا درحدآمیزه
(مدولوس) در %122
طول
ضریب ازدیاد
است که
حاکی از آن
نمودار 4
احتما ً
تواند به واسطه شکسته شدن برخی پیوندها با
ال می

در مقایسه با نمونه شاهد کاهش داشته است (نمودار  )6که

شاهد ( )Sافزایش یافته است ،که این میتواند ناشی از افزایش ( ∆Mتغییرات گشتاور) و بهطور غیر مستقیم دانسیته اتصاالت عرضی نمونه
های رادیکالی فعال در شبکه پلیمری
گذر زمان و ایجاد پایانه

تواند ناشی از حضور دوده و اتصاالت عرضی موجود
می

های زمانمند شده باشد [.]13
مدولوس در آمیزه

باشد .روند کاهشی این خاصیت با اعمال زمانمندی و نگهداری

آمیزه و فشار
شدنو نیرو
تریافته
کاهش
الستیکمحدود
پودرزنجیرهها
پذیری
اتصاالتباشد .زیرا
نمونه شاهد
مربوطهو در
عبارتی سخت
شدهو وبهبهدنبال آن
ضایعاتی
تحرک در
گشتاور،نسبی
افزایشافزایش
عرضی بامجدد و
مقایسهآنباایجاد
به دنبال
بیشتری برای ازدیاد طول تا  %122و  %222الزم است .از طرفی میتوان این افزایش را به میزان دوده موجود در پودر الستیک که به عنوان
دهنده
ها نشان
نتایج به دست آمده برای قدرت کششی نمونه

ها تا حداکثر  960ساعت به علت شکست اتصاالت
نمونه

زنجیرهشکسته
های واسطه
تواند به
تخریبالً می
ساعت احتما
های062
زمانمندیه تا
ویژگی با
افزایش این
آمیزهداد [12
خاصیتکنددرنسبت
این عمل می
تقویتکهکننده
مولکول
پلیمری و
اعمالبین زنجیر
عرضی
الستیک
حاوی] پودر
عاملاست
یک آن

شاهد ()S
شدن ()S1
مجددآنو کاهش
عرضیدنبال
شبکه و به
ها در
افتادن آن
زمان بهو گیر
اینشبکهبا گذر
است که
هایداشته
افزایش
افزایش نسبی
اتصاالت
ایجاد
دنبال آن
پلیمری و
فعال در
رادیکالی
ایجاد پایانه
آمیزهزمان و
نسبتهابهبا گذر
برخی پیوند

طور که قب ً
ال هم به آن اشاره شد احتما ً
تواند
ال می
امر همان

مدولوس در آمیزههای زمانمند شده باشد [.]12

باشد.
ها می
قابلیت کششی آمیزه

زمانمند شده
زمانمندی و
اعمالاعمال
بدونبدون
BR/SBR/WRP
نمونهی
نمونهها
%222
 %122و
مدولوس
نمودارتغ-4ییرات
نمودار :4
زمانمند شده
زمانمندی و
های BR/SBR/WRP
%300
 %100و
مدولوس
رفتاررفتار
تغییرات

نتایج به دست آمده برای قدرت کششی نمونهها نشان دهنده آن است که این خاصیت در آمیزه حاوی پودر الستیک ( )S1نسبت به آمیزه
95الستیک
شماردرهیپودر
موجود
الستیکدوده
صنعتاز حضور
ی ناشی
تواند
106افزایش داشته است که این امر همانطور که قبالً هم به آن اشاره شد احتماالً می
شاهد ()S
ایران/
نشریه
باشد .دوده موجود در پودر الستیک بازیافتی میتواند با ایجاد اتصاالت عرضی همزمان بین سطح زنجیره ذرات پودر الستیک و زنجیره
ماتریس پلیمری که آنها را احاطه کرده به عنوان یک عامل واسطه در افزایش چسبندگی آنها عمل کند و باعث افزایش قدرت کششی آمیزه

زنجیرههای پلیمری و به دنبال آن تبدیل زنجیرههای طویل به زنجیرههای کوتاهتر و در نتیجه کاهش در هم رفتن و گوریدگی زنجیرها و
کاهش قدرت کششی میشود []( .11جدول .)2

فنیهای طویل به زنجیرههای کوتاهتر و در نتیجه کاهش در هم رفتن و گوریدگی زنجیرها و
علمی-زنجیره
پلیمری و به دنبال آن تبدیل
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ت کششی میشود []( .11جدول .)2

بار مشخص .اعداد مربوط به مقادیر
ابعاد مشخص تحت یک

 -3میزان سختی و سایش

سختی در مورد محصوالت الستیکی عبارت است از

دهنده عمق نفوذ سوزن و یا واحدهای
مختلف سختی نمایش

مقاومت نسبی سطح الستیک در مقابل نفوذ یک سوزن با

باشد.
اختیاری مناسب مشتق شده از عمق نفوذ سوزن می

زمانمندشده
زمانمندی ووزمانمند
اعمال زمانمندی
مکانیکیدردرنمونه
فیزیکومکانیکی
خواصفیزیکو
نتایج خواص
جدول
شده
بدون اعمال
 BR/SBR/WRPبدون
نمونه BR/SBR/WRP
تفسیرنتایج
:2 -3تفسیر
جدول
جدول  :2تفسیر نتایج خواص فیزیکو مکانیکی در نمونه  BR/SBR/WRPبدون اعمال زمانمندی و زمانمند شده

میزان سختی

()ShoreA

3.11

218.98

11.24

3.15

211.74

6.7

3.15

density
()gr/cm3

2.97

211.826.5

11.65 2.97

61
211.82

11.11

دانسیته

2.59

222.436.2

11.84 2.59

222.43
62

Abrasion
()mm3

2.56

241.216.2

13.54 2.56

6.6

241.21
61

1.11
1.14
1.15

میزان سایش

1.71

291.81

3.11

12.51

نمونه
()ShoreA

5.8

1.71

291.81

52

12.51

71

میزان سختی

%311

%111

52S

13.54

72

61
S1

11.84

81

S2
62

11.65

85

S3

61

density
()gr/cm3

5

مدولوس
%111

()mm

()N/mm2

دانسیته

س
%

استحکام کششی
ازدیاد
طول تا پارگی مدولوس
مدولوس

()mm

()N/mm2

1.11
1.14
1.15

Abrasion
()mm3

ازدیاد طول تا پارگی

استحکام کششی

71
72
81
85

نمونه

استحکام کششی

میزان سایش

استحکام کششی

S
S1
S2
S3

1.15
1.15شاهد کاهش داشته است (نمودار  )6که میتواند ناشی از ح
الستیکSدر مقایسه با نمونه
پودر
طول تا حد پارگی در نمونه حاوی
ازدیاد
4
89
63
S4
89
63
11.24
218.98
1.16
1.16تر شدن آمیزه باشد .روند کاهشی این خاصیت با اعمال ز
در پودر الستیک ضایعاتی و به دنبال آن سخت
و اتصاالت عرضی موجود
62

S5

تخریب مولکولهای زنجیره با
211.74نمونهها تا حداکثر 062
نگهداری
شکست اتصاالت عرضی بین زنجیرههای پلیمری و S5
ساعت به علت 62
11.11
1.16

91

1.16یباشد.
و گیر افتادن آنها در شبکه و به دنبال آن کاهش قابلیت کششی آمیزهها م

91

های
نمودار  -6تغییرات رفتار ازدیاد طول تا حد پارگی نمونه
های  BR/SBR/WRPبدون
نمودار  -5تغییرات استحکام کششی نمونه
زمانمندی و زمانمند شده
زمانمنداعمال
 BR/SBR/WRPبدون
بدوننمونههای
 BR/SBR/WRPپارگی
تغییراتشدهرفتار ازدیاد طول تا حد
نمودارو :6زمانمند
نمودار  :2تغییرات استحکام کششی نمونههای  BR/SBR/WRPبدون اعمال زمانمندی
شده
اعمال زمانمندی و
اعمال زمانمندی و زمانمند شده

سختی و سایش
کش-2-
استحکام2-
3
 BR/SBR/WRPبدون اعمال زمانمندی و زمانمند شده
میزانهای
شی نمونه
نمودار  :2تغییرات

سختی در مورد محصوالت الستیکی عبارتست از مقاومت نسبی سطح الستیک در مقابل نفوذ یک سوزن با ابعاد مشخص تح

مشخص .اعداد مربوط به مقادیر مختلف سختی نمایش دهنده عمق نفوذ سوزن و یا واحدهای اختیاری مناسب مشتق شده از عمق

7

میباشد.
نمودار  -7تغییرات میزان سختی در نمونه

BR/SBR/WRP

بدون اعمال زمانمندی و زمانمند شده

نمودار  :8تغییرات میزان سایش در نمونه  BR/SBR/WRPبدون اعمال زمانمندی و زمانمند شده
علمي-فني :اثر پودر الستيكي بهدست آمده از ...
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نمودار  8حاکی از آن است که میزان سایش آمیزه حاوی پودر الستیک ( )S1نسبت به آمیزه شاهد ( )Sافزایش یافته است .که این میتواند به

دلیل حضور پودر الستیک و افزایش سختی آمیزهها به دلیل حضور دوده باشد .میزان سایش با گذر زمان برای کامپوزیتهای زمانمندی شده

نمودار  :7تغییرات میزان سختی در نمونه  BR/SBR/WRPبدون اعمال زمانمندی و زمانمند شده

افزایش تدریجی را نشان میدهد که افزایش نسبی سختی در آمیزههای الستیکی زمانمند شده حاوی پودر الستیک خود تاکیدی بر این روند

علمی -فنی

با توجه به نمودار ( )7میزان سختی برای آمیزه حاوی پودر

الستیک ( )S1در مقایسه با آمیزه شاهد ( )Sبا افزایش پودر

Science & Technology

ها
 -4تصویر  SEMبه دست آمده از آمیزه

های الستیکی
شناسی کامپوزیت
مطالعه مورفولوژی یا ریخت

تواند ناشی از حضور
یافته است ،که این امر می
الستیک افزایش

یکی از فاکتورهای مهم در بررسی میزان سازگاری اجزای

پرکننده-الستیک و پرکننده -پرکننده و درنهایت تشکیل ماتریس

ازجمله نسبت اختالط ،ویسکوزیته هر ترکیب و پروسه

دوده موجود در پودر الستیک ضایعاتی و افزایش برهمکنش

ترین اثر برهمکنش پرکننده -الستیک مربوط
بعدی باشد .مهم
سه

باشد .البته ساختار فازی یک آمیزه به چندین فاکتور
آمیزه می
آمیزه
ی
کاری بستگی دارد .تصاویر  SEMاز سطح شکسته

به احتباس یا رابرایز شدن الستیک و به دنبال آن محدود

نمونه  BR/SBRبدون افزودن پودر الستیک ضایعاتی و نمونه

های زمانمند شده
شود سختی آمیزه
[ .]13همچنین دیده می

دو آمیزه زمانمند شده به مدت  720و  960ساعت ،به

شدن و کاهش تحرک زنجیره پلیمری و افزایش سختی باشد

هیبریدی حاوی پودر الستیک  BR/SBR/WRPو همچنین

تواند به دلیل
دهد که این می
افزایش ناچیزی از خود نشان می

ها
شناسی و همگن بودن آمیزه
منظور بررسی ساختار ،ریخت

شبکه پلیمری به واسطه تخریب زنجیره پلیمری و به دنبال آن

شده خالص و فاقد پودر الستیک ( )Sساختار همگن و

ها و ایجاد پایانه رادیکالی فعال در
ولکانش زدایی در زنجیره
افزایش تعداد اتصاالت عرضی در شبکه باشد [.]14

موردبررسی قرار گرفت .میکروگراف آمیزه الستیکی ولکانیزه

یکنواختی را نسبت به آمیزه ولکانیزه  BR/SBR/WRPاز خود

سایش درواقع از بین رفتن تدریجی سطح یک الستیک در

نشان می
دهد ،ولی نمونه حاوی پودر الستیک ( )S1تا حدودی

میزان سایش مبتنی بر حرکت نسبی بین الستیک و یک سطح

های زمانمند
از حضور پودر الستیک باشد .از طرفی نمونه

نمودار  8حاکی از آن است که میزان سایش آمیزه حاوی

محیطی نگهداری شده ( )S5دارای تعدادی خلل و فرج است

تواند به دلیل حضور پودر الستیک و افزایش
که این می

شود
هایی از سطح تعدادی ترک دیده می
باشد و در بخش
می

های زمانمندی شده افزایش تدریجی را
گذر زمان برای کامپوزیت

پذیر بودن بیشتر آن در
دهنده آسیب
زنجیره پلیمری و نشان

گیری
های اندازه
باشد و کلیه آزمون
تماس با یک سطح دیگر می

زبر تحت یک نیروی ثابت و مشخص است.

یافته است.
پودر الستیک ( )S1نسبت به آمیزه شاهد ( )Sافزایش

ها به دلیل حضور دوده باشد .میزان سایش با
سختی آمیزه
های الستیکی
دهد که افزایش نسبی سختی در آمیزه
نشان می

زمانمند شده حاوی پودر الستیک خود تأکیدی بر این روند

است [.]16

تواند ناشی
دهد که این می
ساختاری ناهمگن از خود نشان می

ای که به مدت  960ساعت در شرایط
شده به ویژه نمونه
که ناشی از خروج مواد آلی فرار به دلیل گذشت زمان

ها با گذر زمان ،تخریب
زدایی در زنجیره
که به دلیل ولکانش
برابر فشار مکانیکی است [.]11
 -5آنالیز حرارتی

بسپارها اغلب هنگام کاربرد در معرض دمای باال قرار

ها از
گیرند .بنابراین ،خواص حرارتی و پایداری حرارتی آن
می

اهمیت خاصی برخوردار است .پایداری حرارتی پلیمرها یعنی
ریزی حرارتی
دمای شروع تخریب پلیمر که طی یک برنامه

BR/SBR/WRP
نمونهسایش در نمونه
میزان
تغییرات
نمودار
اعمالشده
بدونزمانمند
زمانمندی و
 BR/SBR/WRPبدون اعمال
سایش در
 -8میزان
تغییرات
نمودار :8

شود و در حقیقت مقدار و سرعت
گیری می
مشخص اندازه

زمانمندی و زمانمند شده
حاکی از آن است که میزان سایش آمیزه حاوی پودر الستیک ( )S1نسبت به آمیزه شاهد ( )Sافزایش یافته است .که این میتواند به
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ور پودر الستیک و افزایش سختی آمیزهها به دلیل حضور دوده باشد .میزان سایش با گذر زمان برای کامپوزیتهای زمانمندی شده

دریجی را نشان میدهد که افزایش نسبی سختی در آمیزههای الستیکی زمانمند شده حاوی پودر الستیک خود تاکیدی بر این روند

.

صویر  SEMبه دست آمده از آمیزهها

 BR/SBR/WRPاز خود نشان میدهد ،ولی نمونه حاوی پودر الستیک ( )S1تا حدودی ساختاری ناهمگن از خود نشان مزیدهزد کزه ایزن
میتواند ناشی از حضور پودر الستیک باشد .از طرفی نمونههای زمانمند شده به ویژه نمونهای که بزه مزدت  062سزاعت در شزرایط محیطزی
نگهداری شده ( )S5دارای تعدادی خلل و فرج است که ناشی از خروج مواد آلی فرار به دلیل گذشت زمان میباشد و در بخزشهزایی از سزطح

Science
Technology
پذیر&بودن بیشزتر
فنیدیده میشود که به دلیل ولکانشزدایی در زنجیرهها با گذر زمان ،تخریب زنجیره پلیمری و نشان دهنده آسیب
علمی-ترک
تعدادی
آن در برابر فشار مکانیکی است [.]11

S S1

9

S4 S2
شکل  :1تصاویر سطح شکستهی کششی میکروگرافهای آمیزههای الستیکی بر پایه :S ،BR/SBR
نمونهنمونه
زمانمندی:S4 ،
الستیکبربدون
هایپودر
حاوی
ف:
میکروگراS1
پودر الستیک،
ی فاقد
شاهد
شکل  -1تصاویر سطح نمونه
شاهد فاقد پودر الستیک :S1 ،نمونه
اعمال:BR/SBR
پایه ، S
الستیکی
نمونهآمیزه
های
کششی
شکسته
شدهحاوی پودر الستیک  960ساعت
نمونه
:
S
شده،
زمانمند
ساعت
720
الستیک
پودر
حاوی
نمونه
:
S
زمانمندی،
اعمال
حاوی پودر الستیک بدون
 702ساعت زمانمند شده :S2 ،نمونه حاوی پودر الستیک  062ساعت 5زمانمند
حاوی پودر الستیک
4
زمانمند شده

های پلیمری را به
حرارتیدر جرم کامپوزیت
وجود آمده
به آنالیز
تغییرات-4
-3

تواند به
باالتری آغازشده (( 360 ˚Cاست که این امر می

شان
شان و مدت زمان نگهداری
توجهکند.به اجزای سازنده
با می

تر آن در برابر
پذیری بیشتر و سریع
دهنده آسیب
و نشان

شده ترتیب به دلیل حذف مواد فرار موجود در پودر الستیک
صورت تابعی از دما یا زمان در یک اتمسفر کنترل
بسپارها اغلب هنگام کاربرد در معرض دمای باال قرار میگیرند .بنابراین ،خواص حرارتی و پایداری حرارتی آنهزا از اهمیزت خاصزی برخزوردار
هیبرید شده با ماتریس پلیمر پایه در طول مدت نگهداری
کند.
گیری می
اندازه
است .پایداری حرارتی پلیمرها یعنی دمای شروع تخریب پلیمر که طی یک برنامهریزی حرارتی مشخص انزدازهگیزری مزیشزود و در حقیقزت
های پلیمری موجود
زدایی در زنجیره
گیری شده استفاده از و همچنین ولکانش
ترین فایده این مقادیر اندازه
ساده
زنجیرهگیزری
تخریبشده اندازه
اتمسفر کنترل
گذریک
زمان در
پودرتابعی از دما
پلیمری را بهدرصورت
جرم وکامپوزیت
وجود آمده در
تغییرات به
پلیمری
زمان،
الستیکیا با
ها
هایآمیزه
گرمایی
اکسایشی
پایداری
سرعتمیزان
مقدار وتعیین
ها در
آن

آمده از
ین به
نتایج
الستیک
اجزایپودر
کرد که
فراموش
پایداریباشد،
حرارت
موردنظر
های
 TGآمیز
سازندهشزان
توجه به
نبایدآمیزهها با
زیراگرمایی
اکسایشی و
تعیین میزان
آنها در
استفادهه از
نمودارشده
اندازهگیری
دستمقادیر
فایده این
است.سادهتر
دهد که کلیه نمونه
وضوح نشان می
به
های فرسوده و زمانمند شده به دست
ها در دو مرحله ضایعاتی از الستیک
و مدت زمان نگهداریشان است .نتایج به دست آمده از نمودار  TGآمیزههای مورد نظر به وضوح نشان میدهد که کلیه نمونهها در دو مرحلزه
شده
تخریب
های هیبریدی
اند و حاکی از آن است که درصد کاهش وزن آمده است .در خصوص سایر کامپوزیت
تخریب شدهاند و حاکی از آن است که درصد کاهش وزن بخش اول منحنی گرما وزن سنجی که مربوط به حزذف مزواد فزرار مثزل آب و یزا
طور که در جدول 4
بخش اول منحنی گرما وزن سنجی که مربوط به حذف زمانمند شده ( )S2, S3, S4, S5نیز همان
ناشی ازاسزت
زمانمندیS1
الستیکبهبدون
نمونه از نمونه
در و بیشتر
باشدبوده
حدود 6.0
شاهد ()S
یا در نمونه
آبیوباشد
اسید م
استئاریک
طرفزی که
مندی
زماازن
اعمالنتایج
دلیل
شود
پودری
حاوی م
مشاهده
اسید می
استئاریک
مثل
مواد فرار
ش2c
نمونهبه S1
تر به
پودرآغاز پی
ساعت
مدت 24
بیشتر
 6.2بوده
شده (
حاویباالتری
نمونه دمای
نمونهاز شاهد در
ماتریس وپلیمر در
حدودتخریب
()Sشروع
شاهددمای
حذف مواد
ترتیبکهبه دلیل
شد،میتواند
اشارهاین امر
) 262آناست که
مند شده
های زمان
الستیک بدون اعمال زمانمندی  Sاست از طرفی دمای زمانمند شده در مقایسه با سایر نمونه
فرار موجود در پودر الستیک هیبرید 1شده با ماتریس پلیمر پایه در طول مدت نگهداری و همچنین ولکانشزدایی در زنجیرههای پلیمری موجود
دهد (نمودار .)9
شروع تخریب ماتریس پلیمر در نمونه شاهد در دمای پایداری حرارتی بهتری از خود نشان می
گذر زمان ،تخریب
در پودر الستیک بزا

زنجیززره پلیمززری و

درصد کاهش وزن

درصد کاهش وزن

برابر حزرارت باشزد،

ماتریس پلیمر
66

فرار

کزززرد کزززه پزززودر

دست
علمي-فني :اثر پودر الستيكي به
آمده از نا...شی ازتخریب مواد
تخریب
ناشی از

آسیب پذیری بیشزتر

دمای پایان

دمای شروع

تخریب پلیمر

تخریب پلیمر

آمیزه

نشززززان دهنززززده

109

و سززریعتززر آن در

531

361

S

زیرا نباید فراموش

62

5/7

531

345

S1

58

5/7

525

325

S2

الستیک ضایعاتی

6/2

ساعت مرحلزه
04ها در دو
مدتنمونه
کهکلیه
دهد Sکه
نشان می
نمودار  TGآم
نتایجآمده از
دلیلدست
نتایج به
است.
وضوحشد،
موردبهنظرآنبهاشاره
زمانمندییزهکههایپیشتر
ناشی از
شود به
و مدت زمان نگهداریشانمی
زمانمند شده در مقایسه با س
نمونه 1
مربوط به حزذف مزواد فزرار مثزل آب و یزا
دهدسنجی
گرمامیوزن
منحنی
وزن بخش
کاهش
تخریب شدهاند و حاکی از آن
که .)0
(نمودار
نشان
اولخود
بهتری از
حرارتی
درصداری
که پاید
استشده
زمانمند
استئاریک اسید میباشد در نمونه شاهد ( )Sحدود  6.0بوده و بیشتر از نمونه حاوی پودر الستیک بدون اعمال زمانمندی S1اسزت از طرفزی

علمی -فنی
Science & Technology
دمای شروع تخریب ماتریس پلیمر در نمونه شاهد در دمای باالتری آغاز شده () 262 2cاست که این امر میتواند به ترتیب به دلیل حذف مواد
فرار موجود در پودر الستیک هیبرید شده با ماتریس پلیمر پایه در طول مدت نگهداری و همچنین ولکانشزدایی در زنجیرههای پلیمری موجود
در پودر الستیک بزا جدول  -4تغییرات رفتار حرارتی در نمونه

زنجیززره پلیمززری و
آسیب پذیری بیشزتر

BR/SBR/WRP

درصد کاهش وزن

درصد کاهش وزن

ماتریس پلیمر

فرار

ناشی از تخریب

مندی و زمان
بدون اعمال زمان
مندشده گذر زمان ،تخریب
دمای شروع

دمای پایان

ناشی ازتخریب مواد

تخریب پلیمر

تخریب پلیمر

6/2

آمیزه

و سززریعتززر آن در

برابر حزرارت باشزد،

66

کزززرد کزززه پزززودر

62

5/7

58

5/7

525

57

5/5

515

325

58

5/7

491

325

S4

57

5/6

491

325

S5

از السزززتیکهزززای

11

نشززززان دهنززززده

531

361

S

زیرا نباید فراموش

531

345

S1

325

S2

الستیک ضایعاتی

S3

فرسوده و زمانمنزد

زمانمند شد

پر واضح است که هرچه تعداد اتصاالت عرضی بین زنجیرههای پلیمری بیش

افعالسازی شکستن زنجیرهها غلبه کرده و باعث تخریب آمیزهها شود بیشتر خ
 Redfernʼsتعیین شد.

بطوریکه جرم مولی کاهش یافته در زمان ،
نمودار  -9نمودار تغییرات رفتار حرارتی درآمیزه های هیبریدی

جدول  2انرژی فعالسازی  %12تخریب (شروع تخریب) و  %72تخریب (پایان

BR/SBR/WRP

نمودار  :0نمودار تغییرات رفتار حرارتی درآمیزه های هیبریدی  BR/SBR/WRPبدون اعمال زمانمندی و

پرواضح است که هرچه تعداد اتصاالت عرضی بین

زمانمند شده
پلیمری بیشتر باشد ،مقدار انرژی گرمایی که
های
زنجیره

ها
باید به کار رود تا بر انرژی افعال سازی شکستن زنجیره

دمای مطلق،

ثابت عموم

بدون اعمال زمانمندی و زمانمند شده

سازی %10
سازی است .جدول  5انرژی فعال
انرژی فعال

تخریب (شروع تخریب) و  %70تخریب (پایان تخریب) را
دهد.
نشان می

انزرژی
خواهد بزر
بیشترکزار رود تزا
شودبایزد بزه
گرمایی که
تخریب انرژی
باعثباشد ،مقدار
پلیمری بیشتر
غلبههای
صاالت عرضی بین زنجیره
بود.
ها
آمیزه
کرده و
های هیبریدی
سازی آمیزه
جدول  -5تغییرات انرژی فعال
هزا بزه وسزیله روش
فعالسزازی آمیززه
انرژی
خواهد
شودلبیشتر
ه کرده و باعث تخریب آمیزه
 BR/SBR/WRPبد
مقادیرآمیزههای
فعالسازی
زمانمندی(2و) :تغ
 Coatsبدون اعمال جدولهیبریدیوزنی
مختلف اتالف
انرژیبرای
ییرات شده
زمانمند
Coats-Redfern‛s
روش
به وسیله
ها
بود.ه
آمیز
سازی
انرژیهافعا
BR/SBR/WRP

تعیین شد.

(EF)kj/mol
T70%

(ES)kj/mol
T10%

136.4

115.9

137.7

118.3

آمیزه
S
S1

 BR/SBR/WRPبدون اعمال زمانمندی و
درآمیزه های هیبریدی
تغییرات رفتار حرارتی
انزرژی :0
ه در زمان  ،دمای مطلق ،ثابت عمومی گازها ،سزرعت حزرارت دهزی و نمودار
S2
نمودار اسزت.
فعالسزازی
115.9
136.1
()1

خریب (شروع تخریب) و  %72تخریب (پایان تخریب) را نشان میدهد.
که  αجرم مولی کاهش
بطوری
یافته در زمان  T ،tدمای
11
مطلق R ،ثابت عمومی گازها β ،سرعت حرارت دهی و E
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ی آمیزههای هیبریدی  BR/SBR/WRPبدون اعمال زمانمندی و زمانمند شده برای مقادیر مختلف اتالف وزنی
آمیزه
S

136.1

135.9
136.1

115.1
114.9
115.3

S3
S4
S5

صنعتشروع
فعالسازی برای
 S195در مقایسه با ن
نمونه
برایهی
)Eشمار
ایران/
الستیک
انرژی نشریهی
تخریب (S

الستیک ضایعاتی با ماتریس پلیمری پایه باشد که فاقد جایگاه فعال (بند دوگ

ولی در آمیزههای هیبریدی زمانمند شده تا  062ساعت ( 42روز) انرژی فعالس

تغییر باقی مانده است که حاکی از آن بوده که پودر الستیک ضایعاتی به دلی

علمی -فنی
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بدونو اعمال
BR/SBR/WRP
هیبریدیهای هیبریدی
 Coats-Redfernآمیزه
نمودار نمودار ʼ s
نمودار :12
زمانمند شده
زمانمندی
 BR/SBR/WRPبدون اعمال
های
 Coats-Redfernsآمیزه
نمودار -10

زمانمندی و زمانمند شده
سازی برای شروع تخریب ( )ESبرای نمونه S1
انرژی فعال
های بر پایه BR/SBR/WRP
های پخت آمیزه
ارزیابی ویژگی

تواند به
تر است که این می
در مقایسه با نمونه  Sکوچک

نشان داد با افزایش  20 phrپودر الستیک بازیافتی به آمیزه

پایه باشد که فاقد جایگاه فعال (بند دوگانه) جهت تشکیل

و کاهش تعداد جایگاه فعال برای تشکیل اتصاالت عرضی،

نتایج مربوط به فرمول  Coats-Redfernʼsبرای آمیزه شاهد و آمیزههای حاوی پودر الستیک با اعمال زمان برای مقایسه بهتر ،در نمودار
دلیل جایگزینی پودر الستیک ضایعاتی با ماتریس پلیمری

 12قابل مشاهده است.

اتصاالت عرضی در مقایسه با پلیمر اولیه است .ولی در

های هیبریدی زمانمند شده تا  960ساعت ( 40روز)
آمیزه

سازی شروع و پایان تخریب تغییر چشمگیری
انرژی فعال

 -4نتیجهگیری

مانده است که حاکی از
نداشته و تقریباً بدون تغییر باقی

شاهد سرعت پخت به دلیل کاهش ماتریس پلیمری اولیه
افزایش یافت [.]15

بهبود خواص مکانیکی آمیزه حاوی پودر الستیک بازیافتی

کنش بهتر پودر الستیک با ماتریس
تواند به دلیل برهم
می

شده
های مشاهده
پلیمری  BR/SBRباشد .خلل و فرج و ترک

قب ً
پرشده با
مربوط به
تصاویر SEM
خواص در
البربرای
ضایعاتی به
پژوهش،پودر
در آناینبوده که
زمانمندشده
 WRPوزمانمند
هیبریدی
نمونهیزههای
حرارتی آم
مکانیکی و
رئولوژیکی،
اینکه)02
دلیلphr
ضایعاتی (
الستیکالستیک
تأثیر پودر
شده حاکی از تأثیر مدت زمان نگهداری و دمای محیط بر

مدت زمان نامشخص در معرض عوامل متعدد محیطی قرار
 BR/SBR/WRPتا  062ساعت در شرایطی محیطی بررسی شد.
روی آمیزه و خروج مواد فرار از سطح آمیزه است .همچنین
داشته ویژگی ضد فرسودگی دارد [.]5
فرمولهای بر پایه
پخت آمیزه
نتایجیژگیهای
ارزیابی و
سرعت
آمیزهدرشاهد
phrت 20پودر الستیک بازیافتی به
افزایش
نشان داد با
مربوط به
های زمانمند شده BR/SBR/WRP
کامپوزی
عملکرد
مقایسه
BR/SBR/WRPشاهد
 Coats-Redfernsبرای آمیزه
BR/SBR
براینمونه
فعال با
مقایسه
الستیک با
حاوی پودر
و
ناچیزی در خواص
دهندهیافت
نشانافزایش
عرضی،
هایاتصاالت
تشکیل
برایجایگاه
زمانتعداد
اعمالکاهش
اولیه و
ماتریس پلیمری
هایکاهش
آمیزهدلیل
پخت به
افت [.]12

که مقاومت کششی و ازدیاد طول تا حد
مکانیکی است بطوری
مشاهده است.
بهتر ،در نمودار  10قابل
بهبود خواص مکانیکی آمیزه حاوی پودر الستیک بازیافتی میتواند به دلیل بر هم کنش بهتر پودر الستیک با ماتریس پلیمری BR/SBR
های زمانمند شده کاهش پیدا
پارگی با افزایش زمان در آمیزه
نتیجهو فرج
باشد .خلل
زمان
هایربهمدت
کامپوزیتتأث
سختی حاکی از
زمانمند شده
که WRPو
حال با
کند .پردرشده
گیری و ترکهای مشاهده شده در تصاویر  SEMمربوط بهمینمونه
میزان
مدولوس و
ی
ضایعاتی (
تأثیربر پودر
پژوهش،
در
عملکردسایش
است .میزان
زمانمندیشده
های زمانمند
آمیزههای
کامپوزیت
داشتههمچنین
افزایشاست.
کمی آمیزه
)20ز سطح
موادphrفرار ا
الستیکو خروج
روی آمیزه
محیط
این دمای
نگهداری و
های هیبریدی
بر خواص رئولوژیکی ،مکانیکی و حرارتی آمیزه

تواند ناشی از
دهد که می
شده افزایش تدریجی نشان می

 BR/SBR/WRPدر مقایسه با نمونههای  BR/SBRنشان دهنده افت ناچیزی در خواص مکانیکی است بطوریکه مقاومت کششی و ازدیاد
زمانمند شده  BR/SBR/WRPتا  960ساعت در شرایطی

تغییر شکل شبکه پلیمری درگذر زمان به دلیل افزایش میزان

کمی
شاهدها وبه میزان
کامپوزیت
مدولوس و
افزایشیکه
کند .در حال
افزایش زمان در آمیزههای زمانمند شده کاهش پیدا م
محیطید پارگی
طول تا ح
بررسیباشد.
درنتیجه
سختیآمیزه
الستیک به
پودر
ی با
دوده
افزایش داشته است .میزان سایش آمیزههای زمانمندی شده افزایش تدریجی نشان میدهد که میتواند ناشی از تغییر شکل شبکه پلیمری در
علمي-فني :اثر پودر الستيكي بهدست آمده از ...
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گذر زمان به دلیل افزایش میزان دوده با افزایش پودر الستیک به آمیزه شاهد و در نتیجه تشکیل اتصال عرضی جدید و تغییرات شیمیایی در
زنجیره پلیمری باشد .در رابطه با میزان سایش آمیزهها از نمودار  8رابطه زیر را میتوان پیش بینی [ 17و .]18
S < S1 < S2 < S3 < S4 < S5

علمی -فنی

Science & Technology

تشکیل اتصال عرضی جدید و تغییرات شیمیایی در زنجیره

توان نتیجه گرفت که اعمال زمانمندی در
درنهایت می

بینی [ 17تا .]18
توان پیش
رابطه زیر را می

های مکانیکی
در کیفیت آن از نظر رفتار پخت و ویژگی

ها از نمودار 8
پلیمری باشد .در رابطه با میزان سایش آمیزه
S < S1 < S2 < S3 < S4 < S5

آمیزه هیبریدی  BR/SBR/WRPتغییرات چشمگیر و خاصی

و حرارتی ندارد که این امر برای تولیدکنندگان صنعت

محیطی
الستیک هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ زیست

ها ،کاهش وزن اولیه
در بررسی رفتار حرارتی نمونه

محیطی
باشد .بنا به مسائل زیست
بسیار حائز اهمیت می

دهد که این خود تأکیدی
روند نزولی از خود نشان می

تواند
طبیعی و مصنوعی ،استفاده از ضایعات الستیکی می

ها بعد از اعمال زمانمندی در مقایسه با نمونه شاهد
نمونه
ها
بر خروج مواد فرار گازی در اثر زمان از درون نمونه

باشد.
و صحت نتایج به دست آمده از تصاویر  SEMمی

وری اقتصادی ناشی از کاهش مصرف کائوچوی
و بهره
ی عطفی در صنایع الستیک سازی و بازیافت تایرهای
نقطه

زیست به شمار رود .مدیریت تایرهای
فرسوده از محیط

بینی کرد به دلیل اینکه پودر الستیک ویژگی
توان پیش
می

ریزی ،کنترل و
فرسوده درواقع مدیریت عملیات برنامه

های حاوی پودر الستیک بازیافتی
سازی در کامپوزیت
فعال

زیست و توسعه
ها را به منظور حفاظت از محیط
بازیافت آن

ضد فرسودگی دارد ،رفتار حرارتی و درنتیجه انرژی
گیری نداشته است [.]11
بعد از زمانمندی تغییر چشم

ی درست از تایرهای فرسوده و
ی استفاده
هدایت نحوه
اقتصاد ملی به عهده دارد
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علمی -فنی
استحصالکائوچویطبیعیازگیاهانجدید
آیا باالخره در ایران امکان تولید کائوچوی طبیعی و التکس وجود خواهد داشت ؟
atural rubber from new plants
?Will there finally be a possibility of producing natural rubber and latex in Iran
چکیده:
آید .متأسفانه این درخت
تقریب ًا تمامی التکس و کائوچوی طبیعی دنیا در حال حاضر از درخت هوآ به دست می
های مختلفی که از اوایل این قرن در کشورمان شد نهایت ًا امکان کشت
بومی مناطق استوایی بوده و با وجود فعالیت
رود که به زودی انحصار تولید التکس و کائوچوی طبیعی
های مختلف  ،امید می
پیدا نکرد .حال  ،با تکمیل فعالیت
ها در کشورهای استوایی شکسته شود .مطمئن ًا در کشورمان نیز از
به درخت هوآ و درنتیجه محدودیت تولید آن
های بایر و نیمه بایر و
که گیاهان جدید در زمین
ها امکان استفاده وجود دارد .به خصوص این
نتایج این فعالیت
باشند .اميدواريم روزي  ،در كشورمان نيز شاهد توليد كائوچو
های سخت نیز قابل کشت و استحصال می
نیز اقلیم
به اين روش باشيم.
های کلیدی :كائوچوي طبيعي ،درخت هوآ ،التكس ،قاصدك روسي.
واژه

نوع مقاله :پژوهشی
مجيد امانعليخاني
مشاور مواد اولیه و آمیزههای قطعات الستیکی و تایر،
تهران،ايران
*عهدهدارمکاتبات:
m.amani@hotmail.com

مقدمه

های دور استفاده از التکس
از زمان

های سلطنتی لندن انتقال داد .با
به باغ

ها در طول راه خراب
که بسیاری از آن
آن

()Hevea brasiliensis

ای که جوانه
شدند اما با نهال  2400دانه

های ضد
برای ساخت توپ و لباس

 ،ماالیا
خود در سیالن (سریالنکای فعلی)

درخت کائوچو یا هوآ

در امریکای جنوبی رایج بود ،ازجمله
که در سال  ، 1875-6یک
آب .تا این

انگلیسی به نام هنری ویکهام  ،حدود

ی این درخت را از برزیل
 70هزار دانه
علمي-فني :كائوچوي طبيعي از گياهان جديد ...

های
زد  ،انگلستان توانست در مستعمره
(مالزی فعلی) و اندونزی  ،کشت هوآ را

ی برزیل
راه بیندازد و بدین ترتیب سلطه

بر تولید کائوچوی طبیعی پایان یافت.
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قطبی شدن
هرچند که بعدها  ،خود این امر  ،باعث تک

تولید کائوچوی طبیعی در مناطق استوایی و به خصوص

Science & Technology

توان اسم برد :
اکنون از این گیاهان جایگزین بالقوه می

آسیای جنوب شرقی شد .امروزه سهم چین  ،هند  ،مالزی

1. The rubber fig (Ficus elastica),

 ،اندونزی  ،تایلند  ،فیلیپین و ویتنام در تولید کائوچوی

)2. Panama rubber tree (Castilla elastica

ی کائوچوی طبیعی
رسد .مصرف ساالنه
طبیعی به  %92می

)3. Various spurges (Euphorbia spp.

در حال حاضر به بیش از  13میلیون تن رسیده است .و

)4. lettuce (Lactuca species

های درخت هوآ :
اما نیازمندی

متر ،
 -1بارندگی منظم ساالنه و بیش از  2500میلی

بدون فصل خشک و حداقل  100روز بارندگی.

5. The related Scorzonera tau-saghyz
6. Various Taraxacum species, including common dandelion (Taraxacum officinale) and Russian dandelion

ی سانتی گراد و میانگین
 -2دمای بین  20تا  34درجه

ی  25تا .28
ماهانه

 -3رطوبت جوی حدود .%80

)(Taraxacum kok-saghyz
)7. Guayule (Parthenium argentatum

انحصار توليد کائوچوی طبیعی به مناطق استوایی جنوب

 -4حدود  2000ساعت آفتاب در طول سال.

ی امریکا ،
شرقی آسیا  ،غرب افریقا و مناطقی از قاره

ی اصلی سیس  – 4 ، 1پلی
کائوچوی طبیعی  ،با ماده

ای شدن
برگ  ،افزایش روزافزون مصرف  ،سرمایه

 -5بدون بادهای شدید.

زدگی
بیماری درختان مناطق استوایی به خصوص زنگ

ترین پلیمرهای
ایزوپرن  ،به سبب خواص ویژه  ،یکی از مهم

کائوچوی طبیعی در تجارت جهانی و به طبع آن احتمال

ای .مجموع این
سایشی  ،تجمع حرارت و مقاومت ضربه

سالیان اخیر و (ازجمله در سال  2011در تایلند) و دالیل

صنعت الستیک هست .ازجمله جهندگی  ،کشسانی  ،مقاومت

ای است که هنوز هیچ جایگزین مصنوعی برای
گونه
خواص به

ی آن  ،شرایط نامساعد جوی در مناطق استوایی در
ذخیره
هاي هميشگي صنعت الستیک بوده است.
مشابه از دغدغه

آن وجود ندارد  ،حتی پلیمر مصنوعی سیس  – 4 ،1پلی

در ساليان اخير  ،چندين گروه پژوهشي در كشورهاي

پلمير در صنعت الستيك هست که با آن بیش از  50هزار

الهام گرفتن از سوابق تاریخی و با استفاده از دو گیاه

ی گیاهی کائوچوی طبیعی تولید
گرچه حدود  2000گونه

روسی ( ))Russian Dendelion , Taraxacum kok-saghyz (TKو

ها هر کدام حداقل یک مشکل داند.
اقتصادی دارد .سایر گونه

 ،قصد شکستن سد تک منبعی بودن کائوچوی طبیعی

هاي
ترین گونه
ایزوپرن ( .)IRاین کائوچو در شمار پرمصرف

شود.
ی گوناگون الستیکی تولید می
قطعه

کنند اما از این بین  ،فع ً
ال فقط درخت هوآ ارزش
می
مث ً
پذیر
ها هنوز به صورت تجاری امکان
ال کشت تعدادی از آن

توجه
که در تعدادی  ،میزان التکس چندان قابل
نیست و یا این

ها با سیس پلی ایزوپرن فرق دارد
نیست  ،یا فرموالسیون آن

که میزان این پلیمر در التکس کم است.
یا این
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غربي  ،عمدتاً با همكاري تایر سازان رده اول دنيا  ،با
گوایول ( ))Guayule (Parthenium argentatum Grayو قاصدک

های ژنی و نیز به زراعی گیاه
کاری
با تمرکز بر روی دست

اند.
را داشته
گوایول

ای و همیشه سبز  ،چندساله و بومی
گوایول گیاهی بوته
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متحده بوده
مناطق بایر یا نیمه بایر مکزیک و جنوب ایاالت

دو شرکت معتبر بریجستون و کوپر  ،با کائوچوی این گیاه

استحصال هست .امروزه با اصالح نژاد  ،امکان کشت در

در شرکت آمریکایی وای یو لی  ،ابتدا بذر گوایول را از

ال جنوب اروپا .از این گیاه قب ً
پیداکرده است  ،مث ً
ال در امریکا

های جنوب کالیفرنیا  ،حدود 1200
ها در گلخانه
سال  ،از آن

که از سال دوم به بلوغ رسیده و در هر سال دو بار قابل

ها (به خصوص مناطق مناسب کشت پنبه) را نیز
سایر اقلیم

اند.
تایرهاییساخته

آوری نمودند .سپس ظرف مدت دو
نقاط مختلف دنیا جمع

شده است  ،ازجمله
 ،کائوچوی طبیعی و التکس استخراج

ها را برای
رقم مختلف به دست آوردند .بعداً  ،بهترین رقم

زدگی برگ درختان کائوچو در برزیل و نیز تولید
بیماری زنگ

ها از  400کیلوگرم تا حدود دو و نیم تن گوایل
بهترین رقم

ی  1920میالدی به دلیل
تولید  1400تن کائوچو در دهه

های کالیفرنیا و آریزونا در جنگ
التکس از این گیاه در ایالت

جهانی دوم به دلیل قطع صادرات مالزی .همچنین تولیدات
های  1979تا
ی سال
آزمایشی التکس و کائوچو در فاصله

 1982به علت بحران نفت خام (گران شدن کائوچوهای

تبع آن کائوچوی طبیعی) .بر روی این گیاه
مصنوعی و به

هایی نظیر بریجستون  ،کوپر  ،وای یو لی (تلفظ
 ،شرکت

 ، )Yulexدانشگاه ایالتی آریزونا و دانشگاه کورنل همچنان

های آریزونا انتقال دادند و اکنون
کشت در فضای باز به زمین

کنند( .در مجموع  ،با مجموع اقداماتی
در هر هکتار تولید می

که در سالیان اخیر شده استحصال الستیک از گوایول نسبت

ی  1950به بیش از  250درصد رسیده است).
به دهه
قاصدک روسی

قاصدک روسی درواقع گیاهی خودرو با رشد سریع بوده

ای مشابه التکس درخت هوآ دارد .هرچند که در
و شیرابه

های کائوچو در این گیاه بسیار
در حال کار هستند .زنجیره

های بومی  ،مقدار شیرابه کم بوده و ترکیب آن نیز
رقم

ها در التکس گوایول بسیار کمتر از التکس هوآ بوده
پروتئین

ی 1920استالین دستور داد تا بر روی
در اوایل دهه

شبیه درخت هوآ بوده و وزن مولکولی یکسان با هوآ دارند.

متغیر است.

آورند.
و لذا حساسیت (آلرژی) بسیار کمتری به وجود می

جایگزینی کائوچوی طبیعی کار شود تا وابستگی اتحاد

طور کام ً
کام ً
ال مکانیزه
ال وابسته به نیروی انسانی است – به

که در سال  ، 1931متخصصان این کشور به گیاه
این

کشت  ،داشت و برداشت گوایول برخالف درخت هوآ  -که

قابل انجام هست.

اما یکی از مشکالت کار با گوایول  ،تجمع التکس در

جماهیر شوروی به مستعمرات انگلستان برطرف شود .تا
قاصدک در قزاقستان و ازبکستان دست یافتند .مجموع این

ی تجاری
ها با اتمام جنگ جهانی دوم بدون نتیجه
فعالیت

هاست (برخالف التکس درخت هوآ که با تیغ زدن
سلول

توجهی به تاریخ سپرده شد.
قابل

ها  ،سانتریفیوژ و یا استخراج با حالل هست.
فشردن سلول

کرد از این گیاه در مقیاس تجاری برای تولید کائوچوی

شود) لذا برای استحصال التکس گوایول نیاز به
جاری می
در سالیان اخیر  ،در کشورهایی همچون مراکش  ،یونان

 ،آرژانتین  ،افریقای جنوبی و استرالیا به صورت آزمایشی

شک قطب
یا تجاری بر روی گوایول کارشده است اما بی
ها فع ً
ال ایالت آریزونای امریکاست.
سازی این فعالیت
تجاری
علمي-فني :كائوچوي طبيعي از گياهان جديد ...

از طرف دیگر  ،در جنگ جهانی دوم  ،آلمان نازی سعی

طبیعی استفاده کند که توفیقی به دست نیاورد.

ها هم
ها هم در این زمان بیکار ننشستند .آن
آمریکایی

ای انجام دادند اما باز هم
های گسترده
در  28ایالت فعالیت

ی مناسب تجاری به دست نیامد.
نتیجه
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انتقال اين تجربيات به مقياس صنعتي فرا رسيده است .ما

ي فرانهوفر در آخن آلمان
شناسي مولكولي موسسه
و زيست

ايم و
يك همكار متخصص نيز در شركت كنتيننتال پيدا كرده

های مدرن  ،ارقام
در کنترل دارد  -و نیز استفاده از روش

را براي توليد تاير اصالح كنيم".

اند
شركت كنتيننتال آلمان  ،رسماً پروژه مشتركي را آغاز كرده

ي
دهد  ":ما در اين پروژه
شركت كنتيننتال  ،توضيح مي

( )IMEتوانست با مهار یک آنزیم اصلی – که انعقاد شیرابه

ای از گیاه تولید کند و بعدازآن  ،با همراهي
شده
اصالح

كه در طي آن قرار است امكان استحصال كائوچوي طبيعي

قصد داريم با همراهي وي  ،كائوچوي حاصل از اين روش
ي تاير
از طرف ديگر  ،نيكالي ستزلر  ،مدير شاخه

ي مواد ،
ي توليدي و نيز توسعه
بسيار اميدوار كننده

از این گياه در حد انبوه فراهم شود .درواقع  ،محققان دو

كنيم چرا كه اعتقاد داريم از اين راه ،
گذاري مي
سرمايه

تا حدي افزايش دهند كه بتوان با آن تاير ساخت .اگر چنين

آيد
ي گياه قاصدك به دست مي
كه کائوچویی كه از ريشه

اند تا ميزان كائوچوي حاصل از قاصدك را
طرف در تالش

شود براي اروپایی كه هميشه در حسرت توليد كائوچوي

طبيعي بوده قدم بزرگي برداشته خواهد شد.

شناسان
شده كه ظرف چند سال آينده  ،زيست
بینی
پیش

مرورزمان  ،بهبود خواهيم داد .علت آن است
توليدمان را به

خيلي كمتر از كائوچوي با منشأ درختي تحت تأثیر محيط

گيرد.
قرار مي

همچنين  ،قاصدك به علت نيازهاي كم و نيز استقامت

مولكولي فرانهوفر به اتفاق محققان كنتيننتال  ،در يك

درد سري دارد به طوری كه در مناطق
باال  ،كشت بی

كائوچوي طبيعي در مقياس تن كار كنند و به موازات آن ،

هاي توليد
ميسر شدن كشت اين گياه در نزديكي كارخانه

ي آزمايشي در شهر مونستر آلمان بر روي استحصال
مجموعه

ي خاصي از قاصدك را ـ كه غني
در چندين هكتار  ،گونه

تبدیل به كائوچوست ـ كشت نمايند.
ي قابل
از شيرابه

عالوه بر مقدار كائوچوي حاصل از اين روش  ،كيفيت آن

چندان حاصل خيز نيز امكان كشت آن وجود دارد .با
نه

ونقل كائوچو بسيار كم خواهد شد".
هاي حمل
تاير  ،هزينه

همچنين پروفسور ديرك پروفر  ،سرپرست اين گروه

گويد  ":در طي چند
ي فرانهوفر  ،مي
تحقيقاتي در موسسه

نيز مدنظر محققان اين پروژه هست به نحوی كه از اين حيث

سال گذشته  ،ما تخصص فراواني درکشت گياه قاصدك

ي
شده
ي تمام
گياه قاصدك  ،برخالف درخت كائوچو  ،هزينه

توانيم بگوییم هر ويژگي مولكولي آن  ،وابسته به كدام
مي

های كه
شده  ،در زمین
غير استوایی نيز كاشت .حتي گفته

ترين نوع كائوچو را نيز توليد كند
حال  ،باکیفیت
كه درعین

بتواند با كائوچوي طبيعي با منشأ درختي هماوردي كند.

توان آن را در مناطق
كمتري خواهد داشت ضمن اين كه مي
اند نيز كشت قاصدك دور از انتظار
يزرع بوده
قبل از اين لم
نيست.

ايم و اكنون با كمك نشانگرهاي ، DNA
به دست آورده
ي گياه قاصدكي
ترین گونه
ژن است لذا كشت پر محصول
برايمان قابل انجام است".

اند كيفيت
ي فرانهوفر  ،ثابت كرده
دانشمندان موسسه

ي فرانهوفر ،
پروفسور راينر فيشر  ،رئيس موسسه

كائوچوي طبيعي حاصل از گياه قاصدك  ،همسان كائوچوي

سازي  ،ما موفق به توليد آزمايشگاهي
های بهينه
فناوری

هاي مختلف اين گياه  ،ميزان توليد شيرابه در هر
از گونه

های كشت و نيز
ترين روش
گويد  " :به كمك پيشرفته
مي
ايم .اكنون  ،زمان
كائوچوي باکیفیت از گياه قاصدك شده
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با منشأ درختی است .همچنين اين محققان  ،اطالعات كاملي
ها و نيز سازوکار توليد شيرابه در گياه
كدام از اين گونه
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 فقط قاصدك رقم روسي مناسب است، در مقياس توليدي

 با استفاده از همين اطالعات بوده.اند
آوري نموده
را جمع

 همچنين گياه.كند
چرا كه ميزان كافي شيرابه را توليد مي

تر و با ميزان توليد و كيفيت باالتر شيرابه
كه رقم راحت

.ساله دارد نه چندساله
ي رشد و نموي یک
 دوره-1 : دارد

ترین
 بزرگ،  "در كار ما: افزايد
پروفسور پروفر مي

 سه مزيت عمده،  در مقايسه با درخت كائوچو، قاصدك

 در مناطق غير استوایی-3 .تر است
 در مقابل آفات مقاوم-2
.نيز قابل كاشت هست

.شده است
انتخاب

 به يك گياه كاشتني، دغدغه اين بوده كه اين گياه خودرو

های مناسب آن كشت
مفيد تبديل شود و به موازات آن رقم

 دانشگاه ایالتی اوهایو در امریکا نیز، ها
در کنار کار آلمانی

شماري
 در اثناي كار معلوم شد كه فقط تعداد انگشت.شود

 شرکت نکسین کره،  به جز کنتیننتال.قدیمی اصالح نژاد

 قصد داريم اين ميزان را باالتر، های خاص تكثير
روش

های
 البته از راه روش، بر روی این گیاه در حال کار است

نیز از کائوچوی این گیاه تایرهایی ساخته است

 ميزان محسوسي شيرابه دارند كه اكنون با، ها
از گونه

".هم ببريم
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راهنمای تدوین ،ترجمه و ارسال مقاله
گران گرامی صنعت تایر و قطعات الستیکی کشور و نیز از دانشجویان عزیز
ها ،مدیران ،کارشناسان و پژوهش
از استادان محترم دانشگاه

ی خود ،در
های پژوهشی ،تألیفی و ترجمه شده
شود برای ارسال مقاله
های نشریه ،دعوت می
های مرتبط با بخش
ی پلیمر و رشته
رشته

فناوری طراحی و تولید تایرّ ،
های ّ
کاری ،مواد اولیه و فرایندهای تولید محصوالت الستیکی ،دانش
فناوری تولید قطعات الستیکی ،آمیزه
زمینه
های کیفی و کنترل کیفیت ،بازاریابی و خدمات
های مدیریت (تولید /عملیات /منابع انسانی) ،نظام
روز مدیریت ،مدیریت استراتژیک و شاخه
پس از فروش ،از طریق آدرس اینترنتی  www.iranrubbermag.irثبت نام کرده و با دریافت نام کاربری و رمز عبور مربوطه ،اقدام
ست .از کارشناسان و
های ترجمه شده ،ارسال فایل اصل مقاله ضروری
به بارگذاری مقاله مطابق با بندهای این راهنما نمایند .برای مقاله

شود قبل از ترجمه ،فایل متن اصلی
ی مقاله با این نشریه همکاری داشته باشند تقاضا می
دانشجویان محترمی که قصد دارند از طریق ترجمه

ی آن را برای تأیید از طریق آدرس الکترونیکی  entesharat.rierco@yahoo.comبه دبیرخانه نشریه ارسال کنند.
یا چکیده

ی دیگری برای چاپ فرستاده شود یا قب ًال به چاپ رسیده باشد.
زمان به نشریه
های پژوهشی و تألیفی نباید هم
مقاله

 1متن مقاله

ی سطرهای یک در میان (با قلم میترا ،نازنین ،لوتوس) با قلم 12تایپ شده باشد.
 1متن مقاله باید در قالب  ،Word 2007با فاصله
-1
تیترهای فرعی درون مقاله با قلم  13بولد تایپ شود.
 2مقاله باید حداکثر در  15صفحه
-1
ی  A4تنظیم شده باشد.
 3حاشیه
-1
متر باشد.
ی متن مقاله از هر طرف باید  2/5سانتی
طوری که تمام حروف جدا نوشته شود
ی نگارش جدید خط فارسی استفاده شود به
شود در نوشتن متن مقاله از شیوه
 4توصیه می
-1
که ،و.)...
ها ،آن
(ی،ها ،می ،آن
ی نخست مقاله باید شامل عنوان فارسی و انگلیسی (قلم فارسی ترافیک و التین تایمز  18بولد) ،نام کامل مؤلف یا مؤلفان
 5صفحه
-1
یا مترجم ،نام مسؤول مکاتبات ،سطح تحصیلی ،واحد سازمانی و نشانی و تلفن محل کار ایشان (قلم میترا  10بولد) باشد .نشانی
الکترونیکی مسؤول مکاتبات نیز باید درج شده باشد.
های به دست آمده) به زبان فارسی (با قلم خرمشهر
 6مقاله باید دارای چکیده (شامل هدف پژوهش یا تألیف ،روش انجام و نتیجه
-1
 )12و زبان انگلیسی (با قلم  Times New Romanفونت  )13باشد.
های کلیدی (حداکثر  5واژه) به زبان فارسی (با قلم خرمشهر  13بولد) و زبان انگلیسی (با قلم TimesNewRoman
 7مقاله باید دارای واژه
-1
فونت  )13باشد.
ها و بحث ،بخش
ها) ،بخش نتیجه
ها و استاندارد
ها ،روش
 8متن مقاله به ترتیب باید شامل بخش مقدمه ،بخش تجربی (مواد ،دستگاه
-1
گیری ،و مراجع باشد.
نتیجه
ها
ها ،مقادیر و خواص ،استانداردها و نیز معرفی نام سازمان
های اختصاری که برای نشان دادن متغیرها ،ثابت
 9تمام نمادها و عالمت
-1
ها در
گیرد ،باید در نخستین کاربرد توضیح داده شده و معادل انگلیسی کامل آن
و مراکز پژوهشی در مقاله مورد استفاده قرار می
پاورقی (با قلم  RL Timesفونت  )8بیاید.
ی مراجع مورد استفاده به ترتیب در متن مربوطه ،داخل کروشه درج شود.
 10شماره
-1

ها
 2جدول

های جداگانه در
ها با قلم نازنین  10تایپ شود و در صفحه
گذاری ،در متن مشخص شود .متن جدول
ها باید به ترتیب شماره
 1-جدول
2
پایان مقاله آورده شوند.
گذاری روی
ها باید دارای واحد یکسان باشد ،و مقدارهایی که نیاز به توضیح داشته باشد باید پس از عالمت
 2-تمام مقدارهای جدول
2
ها ،به شکل پانویس در زیر جدول شرح داده شوند.
آن
هایی که کار نویسنده نباشد
ها باید دارای عنوان یا شرح باشند (قلم میترا  11بولد) .اعالم نام مرجع برای جدول
 3-تمام جدول
2
ست.
ضروری
 4تمام جدول
-2
ها باید در  wordاجرا و ارسال شود (اسکن نشود).

ها
ها و عکس
 3شکل

های جداگانه در پایان
ها در صفحه
ها و عکس
گذاری باید در متن مشخص و مورد اشاره قرار گیرند .شکل
ها به ترتیب شماره
 1شکل
-3
مقاله آورده شود.
ها درج شود (با قلم میترا  11بولد).
ها باید در زیر آن
ها و عکس
 2عنوان و شرح تمام شکل
-3
ها باید وضوح کامل داشته باشند (در صورت امکان عکس
 3عکس
-3
ها در فرمت  jpgو با  resolution 300باشد).
 4نوع مقاله :نویسندگان باید نوع مقاله از نظر پژوهشی ،تألیفی ،مروری ،یا ترجمه بودن را در باالی نام نویسندگان مقاله درج کنند.
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atural rubber from new plants
Will there finally be a possibility of producing natural rubber
and latex in Iran?
M. Aman_Alikhani
Consultant of raw materials and blends of rubber and tire components
*Corresponding author Email: m.amani@hotmail.com

Abstract: Almost all of the world's natural latex and rubber are now derived from the Hua tree.
Unfortunately, this tree is native to the tropics and despite various activities that took place in
our country since the beginning of this century but it could not be cultivated.
Now, with the completion of various activities, it is hoped that the monopoly of latex and
natural rubber production on the Hua tree will soon be broken and thus restricted in the tropics.
Of course, in our country, the results of these activities are also available. In particular, new
plants can also be grown and harvested in the desert and semi-arid lands as well as in harsh
climates. Hopefully one day, in our country, we will also see rubber production in this way.

Keywords: Natural rubber, Hua tree, latex, Russian dandelion.
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he effect of recycled rubber powder obtained from reclaimed
tires on the mechanical and thermal properties of aging rubber
composite materials based on BR / SBR / WRP
F. Motiee2،*, , F. Mostafavi-Neishaboori1, A. Esmaeeli1
1. Islamic Azad University Tehran-North Branch (IAU-TNB),Tehran, Iran.
2. Assistant Prof., Islamic Azad University North Tehran Branch, Tehran, Iran
*Corresponding author Email: f_motiee@iau-tnb.ac.ir

Abstract: Since reusing of reclaimed tire is considered as part of a polymer matrix alternative,
in this paper the WRP up to20 phr replaced with the BR / SBR elastomer compound and
aged from240 to 960 hours under environmental conditions (23 ± 3 °c) in aging chamber. The
effect of the WRP was investigated on their rheological and physico-mechanical properties.
Composite morphology and structural analysis, as well as their thermal behavior, were followed
by scanning electron microscopy (SEM) and thermal analysis (TG / DTG). The results show
that the presence of waste rubber powder up to20 phr as a substitute for the primary polymer
matrix improves curing rate, steress crack resistance, tensile strength and hardness of the
compound. The performance of BR / SBR / WRP composites compared to the BR / SBR
samples shows a slight change in the mechanical properties, while modulus and composite
hardness are associated with a slight increase. The use of waste rubber powder, as well as its
cost-effectiveness, helps to protect the environment, reduce chemical consumption, prevent
water and soil pollution, and reduce landfill, etc.
Keywords: Waste rubber powder, Physico-mechanical properties, Thermal properties, BR/SBR
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nvestigation of Epoxidized Palm Oils as Green Processing
Aids and Activators in Rubber Composites
H. Boroustan2, A. Iran-Poori1
1. B.Sc. Student of Chemical Engineering- Shahroud University of Technology, Iran Yasa Tire Rubber
2. Company, Tehran, Iran Master of Polymer Engineering - University of Tehran, Iran Yasa Tire Rubber
Company, Tehran, Iran
*Corresponding author Email: iranpoory@gmail.com

Abstract: Epoxidized palm oil (EPO) is an environmentally friendly, biodegradable, and costeffective process aid. In this study, the replacement of EPO with aromatic oil (AO), modified
distilled aromatic oil (TDAE) and unmodified palm oil (PO) in styrene butadiene rubber (SBR)
was investigated. The volcanized properties, mechanical properties, abrasion resistance and
thermogenic properties of the EPO blend were compared with standard samples containing
aromatic oils. The rubber composites with EPO showed enhanced mechanical properties
including modulus, tensile strength, and elongation at break. This is ascribed to the improved
dispersion of fillers in the rubber matrix and interaction between the filler and the polymer.
Furthermore, EPO in the rubber matrix showed remarkable abrasion resistance, rebound
resilience, and heat buildup at low loadings. EPO in a rubber composite presents feasibility
as a renewable raw material that can serve as an alternative to petrochemical oils in various
applications. This study opens a new avenue for high-performance elastomer composites for
various engineering applications.
Keywords: Epoxidized palm oil, Styrene butadiene rubber, Processing aids oil.
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tudy of the effect of different types of SBR-filled silica
rubber on physical-mechanical properties and prediction of
rolling resistance by rheological properties
M. Amini
Expert of Barez Kordestan Rubber Process Engineering Department, Tehran, Iran
*Corresponding author Email: majed_amini_90@yahoo.com

Abstract: In this research, the physical-mechanical and rheological properties of the
composites obtained from SBR1502, SBR1712, SBR1763 and SBR72612 filled with 55 silica
Particles were investigated and compared. Also, given that the rheological behavior of rubber
compounds can reflect many of the tire's functional properties, and knowledge of the rheological
properties of the rubber materials enables us to predict the rolling resistance properly. In this
study, the rheological properties of the samples were measured by RPA 3000. For this purpose,
four samples were prepared with E1SBR / Silica, E2SBR / Silica, E3SBR / Silica and SSBR /
Silica codes. The results of molecular weight distribution analysis showed that SSBR has the
thinnest molecular weight distribution and the highest molecular weight. Also, examination of
the mechanical properties showed that the E1SBR / Silica sample had the highest amount of
elongation and the lowest Young's modulus, which increased the modulus of Young's modulus
and molecular weight, respectively, and decreased the elongation percentage. Also, rheological
properties analysis showed that SSBR / Silica sample had the lowest dissipation factor which is
expected to have the lowest rolling resistance of the tire made with this sample. By examining
the amount of rheological properties of the strain broom in the specimens, it can be found that
the greater the storage modulus, the greater the amount of force at a constant percentage of
elongation, which is fully consistent with the mechanical properties results.
Keywords: Styrene butadiene rubber, silica, rheological properties, rolling resistance,
mechanical and physical properties.
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haracteristics and applications of sedimentary silica in the
rubber industry and its domestic production capability
E. Ghorbani
Managing Director of Behsazan Fakhr Iranian Rubber Company, Tehran, Iran
*Corresponding author Email: eb_ghorbani@yahoo.com

Abstract: This article discusses various types of silica, especially precipitated silica, its
uses and applications in the rubber and tire industry, including improving the physical and
mechanical properties of rubber products and reducing tire rolling resistance. Also, the
qualitative characteristics of depositional silica such as particle size and surface area, particle
surface area, structure and active agents and their effects on product performance, blending
and mixing of silica-containing compounds, depositional silica production method and its raw
materials and the internal production status of this raw material are examined.
Keywords: Precipitated silica, particle size, specific surface area, structure, surface activity,
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hemical Additives in the Rubber Industry and Domestic
Production Capabilities
M. Jalilian
Assistant Prof., of Polymer and Petrochemical Institute of Iran, Tehran, Iran
*Corresponding author Email: m.djalilian@ippi.ac.ir

Abstract: Nowadays, rubber products have a special place in human life. Chemical additives
are an important compound of the formulation of the rubber compound that improve
physical, mechanical properties and increase product performance. In this study, we study
the characteristics of a number of important chemical additives in the rubber industry, their
potentials and the necessity of domestic production.
Keywords: Rubber industries,Chemical additives, Fillers, Curing agents, Antioxidants
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achinery in the tire industry
A.S. Sanatkar
Managing Director of Nivin Fanavaran Neda Co., Tehran, Iran
*Corresponding author Email: amirsanatkar@yahoo.com

Abstract: In most developed countries, small industrial companies play a key role in the
economic development and industrialization of the country in order to guide liquidity towards
production and employment. In the recent years, the tire manufacturing companies have
carried out constructive activities in Iran in the field of tire manufacturing equipment with the
efforts of tire industry experts. Their most important are the production of more than half of
the tire production machinery. In this article, we will review the results of these companies'
performance.
Keywords: Machining, tire bias, machining, tire making.
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eview of the types of carbon black to provide conductivity in
the rubber industry
H. Sabaghi2,*, A. Abasian1
1. Faculty Member of Islamic Azad University Research Sciences Branch, Tehran, Iran
2. Student of Polymer Engineering, Islamic Azad University, Science Research Branch, Tehran, Iran
*Corresponding author Email: hamidrezasab@gmail.com

Abstract: Carbon black is also used in rubber compound in addition to its primary role as
reinforcement in the rubber industry to achieve the required electrical or thermal conductivity. In
this article, we will discuss different types of carbon black and their differences in conductivity.
Also, it will be reviewed how to mix the carbon black with the rubber compound ,effect of the
structure and size of the carbon black to create the desired conductivity
Keywords: Reinforcement, carbon black, electrical conductivity, heat insulation.
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N. Emami1,*, S. Ansari2
1. Chairman of the Rules and Standards Committee of the Tire Industry Guild, Tehran, Iran
2. Director of Strategy and IT Engineering and Research Institute of Rubber Industry, Tehran, Iran
*Corresponding author Email: emaminasser@yahoo.com

Abstract: In this article, we first discuss how the tire and technology transfer industry in China
is formed in five stages. Then, the world car production status and China auto status in 2015
and 2016 are discussed. After reviewing China's tire industry, the Chinese government's rules
and restrictions on the tire industry are reviewed, China's tire industry strategic plans, financial
incentives, and tire problems in China. Finally, China's Aelous Company will also be reviewed
in FY 2015.
Keywords: Technology Transfer, Bias Tire, Radial Tire, Energy Consumption.
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se of mechanized practices for effective utilization of
quality management system in tire industry
R. Rahmani
Master of Tire Industry, Tehran, Iran
*Corresponding author Email: rahmani_star@yahoo.com

Abstract: Regarding the requirements of quality management systems, the collection,
monitoring and processing of production information or some outputs of machinery must be
done to control all quality parameters. Due to the diversity of information, timely corrective
actions to maintain process parameters affecting quality are often delayed in control areas
and loss of quality will be inevitable. In this article, after reviewing the quality management
systems and the reasons for the loss of quality and the processes out of control, we will discuss
the estimated costs incurred by tire factories for this event. To overcome these problems, it
was possible to utilize automated tracking systems for batch production. Also, extraction,
categorization and processing of manufacturing machine data and reporting online and their
display on the factory IT network or on the net will also be investigated.
Keywords: Quality, Quality Expenses, Batch Management, On Line Monitor.
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tatus of machinery and equipment needed by the tire
industry (baking presses - tire mold)
E. Esmati
Managing Director of karagostar Corporation,Tehran, Iran
*Corresponding author Email: esmati@karagostar.com

Abstract: The growth of the machinery industry is directly related to the growth of the tire
industry. One of the most important tools to meet the market need for a car tire, is possible
to change the size and design of the production tire quickly and inexpensively. Therefore, in
order to increase mold making in the shortest possible time, updating mold manufacturing
technology is essential. This paper deals with the manufacturing status of molds, devices, and
equipment used in the tire industry in Iran and around the world.
Keywords: Baking presses, die casting, cutting equipment, injection baking, cutting machine,
mixing line.
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ake a look at the changes ahead in the tire industry around
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N. Emami1,*, A.H. Biglari2
1. Chairman of the Rules and Standards Committee of the Tire Industry Guild, Tehran, Iran
2. Expert of Tire Industry Association, Tehran, Iran
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Abstract: This articles describes recent developments in the world tire industry and the actions
taken by the tire industry. These developments are divided into two major parts. In the tire product
part, we have investigated the issues of electric cars, cars, green tires and non-air tires as well as
their tire properties. Another part, it is raw material that discusses new methods of mixing tire
raw materials, the use of recycled, sustainable, renewable tire materials, and discusses changes to
SWR standards and tire labeling. Finally, what is needed by the world for the tire manufacturing
industry is the need for their developments, this article is discussed.
Keywords: Green Tire, Non-pneumatic tire(Concept Tire), EV Vehicle, Autonomous Vehicle
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