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ypothis: Rubber powder with a very fine particle size, rough surface and very
low impurities can be prepared by water jet technology. The use of this powder
as a suitable additive in tyre compounds is very important from economic and
environmental viewpoints.
Methods: Morphology of the water jet powder was investigated using SEM. The
rubber powder was added to a SBR/BR-based tyre tread formulation and the curing
behavior and mechanical properties of the resultant product were determined. A full
factorial experimental design was also conducted to study simultaneously the effects of
rubber powder, sulfur and carbon black levels on the curing and mechanical properties
of tyre tread formulation. Furthermore, the modification effect of Vestenamer additive
and curing agent on the formulation properties was investigated. When using design
of experiments, for each property the regression models with linear and binary
interaction terms on the basis of three variables were successfully developed and
statistically validated.
Findings: The rubber powder showed a lowering effect on tensile properties, which
was attributed to reduced crosslink density due to the sulfur migration from the
rubber matrix to the powder phase. A small, but statistically significant negative
effect on the aging, abrasion and resilience properties of rubber compound was also
observed, However, the tear resistance and de Mattia crack growth were improved
with increasing rubber powder content, that could be attributed to the lesser effect of
rubber powder on the compound modulus. It was shown that with some increase in
the curing agent, sulfur and accelerator dosage, it was possible to compensate for the
tensile properties to some extent and for the abrasion, resilience and aging properties
completely, whereas others remained relatively unchanged. It was also shown that
except for abrasion, the Vestenamer processing aid had little improving effect in the
presence of rubber powder.
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چکیده
در این پژوهش ،اثر استفاده از پودر الستیک ریزدانه تهیه شده به روش جت آب در آمیزه رویه

تایر رادیال سواری مطالعه شده است .آثار برهمکنشی پودر الستیک با سایر اجزای فرمولبندی

در قالب طرح آزمون آماری ،افزودن کمکفراورش ( ،)Vestenamerهمچنین اثر افزایش مقدار

واژههای کلیدی
پودر الستیک،
آمیزهکاری،
محیط زیست،
تحلیل آماری،
رویه تایر

عوامل پخت آمیزهها در مجاورت پودر الستیک مطالعه شد .آمیزههای الستیکی در مخلوطکن
داخلی آزمایشگاهی تهیه و نتایج خواص رئومتری و فیزیکی بهدست آمده تحلیل شد .در بخش
طرح آزمون آماری مدلهای رگرسیون شامل جملههای خطی و برهمکنش دوتایی برحسب سه
متغیر مورد مطالعه برای هر خاصیت بهطور موفقیتآمیز توسعه و اعتبارسنجی آماری شد .پودر

الستیک اثر کاهشی بر خواص کششی نشان داد که بخشی از آن به کاهش چگالی اتصاالت عرضی
به واسطه مهاجرت گوگرد از فاز الستیک به فاز پودر الستیک نسبت داده شد .كاهش جزئی اما

معنیدار آماری در خواص و رفتار پیرسازی ،جهندگی و سایش از دیگر ویژگیهای استفاده از
پودر الستیک بود .اما ،مقاومت پارگی و رشد ترک دیمتیا با افزایش پودر بهبود معنیدار نشان داد

که به اثر کاهشی پودر الستیک بر مدول آمیزه ارتباط داده شد .نشان داده شد ،با افزایش جزئی
مقدار عوامل پخت ،گوگرد و شتابدهنده ،میتوان ضمن حفظ نسبی سایر خواص ،كاهش خواص

کششی را تا حدودی و كاهش سایش ،جهندگی و پیرسازی را بهطور کامل جبران كرد .همچنین
نشان داده شد ،در محدوده مطالعه شده کمکفراورش وستنامر اثر چندانی بر خواص بهجز سایش
در مجاورت پودر الستیک ندارد.
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مقدمه

پودر الستیک جت آبی در آمیزه رویه تایر سواری

دورریز محصوالت الستیکی ،بهويژه تایر مستعمل مشکالت
زیستمحیطی بسیاری ایجاد كرده و تالشهای زیادی برای بازیافت و
استفاده مجدد از آنها با اهداف زیستمحیطی و نیز مالحظات
اقتصادی انجام شده است .این مهم به یاری روشهای مختلف
گرمامکانیکی ،سرمامکانیکی و شیمیایی انجام شده است [ .]1تولید
پودر الستیک از خردایش تایر ،از روشهای مهم برای استفاده
مجدد از تایرهای فرسوده بوده و راهی مؤثر برای کاهش مشکالت
زیستمحیطی مرتبط با تایرهای دور ریخته فراهم میآورد .همچنین،
در مقایسه با بسیاری از روشهای بازیافت تایر از جمله پیرولیز،
آلودگی زیستمحیطی و هزینه سرمایهگذاری کمتری دارد .امروزه
پودر حاصل از تایر فرسوده موسوم به  GTRموارد کاربرد خوبی پیدا
كرده است [ GTR .]2میتواند از خردایش مکانیکی در دمای محیط،
شرایط مرطوب ،دمای زياد و نیز در شرایط سرمایشی تولید شود [.]2
به دلیل حجم زياد تولید ،اگر بتوان از پودر الستیک بهعنوان
افزودنی در فرمولبندیبندي بخشهای مختلف تایر استفاده كرد،
قابليت مصرف مناسبی برای آن فراهم میشود و میتوان در راستای
اهداف زیستمحیطی گام بلندی برداشت .در استفاده از پودر الستیک
بهعنوان افزودنی مفید به قطعه الستیکی ،بهويژه قطعه تایری ،مسئله
مهم ایجاد برهمکنش مناسب آن با بستر پلیمر است .این مهم با کاهش
اندازه ذره پودر و ارتقای شکلشناسی یا اصالح و عملآوري پودر
براي ایجاد سازگاری بیشتر با شبکه الستیک انجام میشود [.]3
استفاده از پودر الستیک تولید شده با روش آسیاب (خردایش)
خشک در فرمولبندیبندهای الستیکی مختلف گزارش شده است [.]4
پودر الستیک با ابعاد مختلف با این روش قابل تولید است و برحسب
نوع آسیاب و با صرف هزینه بیشتر میتوان پودر الستیک با ابعاد
کمتر از  200 mmنیز تولید كرد [ .]2در مقادیر کم غلظت ،افزودن
این پودر با ابعاد بیش از  500 mmاثر منفی بر خواص فیزیکی آمیزه
الستیکی دارد .گزارش شده است ،استحکام کششی آمیزه الستیکی
داراي  10%پودر الستیک (اندازه  425 mmتا  )600 mmباعث كاهش
 15%استحکام کششی میشود [ .]5احمدی نشان داد ،استفاده از
پودر الستیک به مقدار  10و  15قسمت وزنی در آلیاژ NR/BR
پرشده با دوده ،كاهش استحکام کششی و جهندگی را بههمراه دارد [.]4
همچنین نشان داده شد ،هر چه اندازه پودر کوچکتر باشد ،افت
خواص حاصل از استفاده از آن در آمیزه الستیکی کمتر است []3
با استفاده از روش آسیاب مرطوب که شامل مجموعه عملیات
مکانیکی-شیمیایی در فاز آبی ( یا حالل مشابه) با استفاده از حاللها و
افزودنیهای شیمیایی است ،میتوان به ابعاد پودر الستیک کمتر

از  20 mmدست یافت [ .]6نشان داده شد ،اگر این پودر به آمیزه
رویه تایر سواری اضافه شود ،حتی در مقادیر قابل توجه ،كاهش در
عملکرد تایر ایجاد نميشود [ .]7با وجود این ،فرایند تولید یادشده از
لحاظ زیستمحیطی به دلیل استفاده از انواع حالل و مواد شیمیایی
چندان مناسب بهنظر نمیرسد.
خردایش سرمایشی روش دیگری برای تولید پودر الستیک است.
در فرایند سرمایشی مکانیکی ،پودر الستیک از سرمایش تایر فرسوده
در نیتروژن مایع تا دمای کمتر از دمای انتقال شیشهای الستیک و
سپس ساییدن مواد شکننده حاصل در آسیاب چکشی تولید میشود.
با خردایش سرمایشی در شرایط اقتصادی مناسب ،ذرات پودر به
کوچکی  75 mmرا میتوان تولید كرد .ناخالصی الیاف و فلز در پودر
سرمایشی کمتر است .با وجود این  ،پودر حاصل از این روش در
مقایسه با پودر با مش یکسان تولید شده به روش خردایش معمولی
دارای مساحت سطح کمتری است .همچنین ،این روش به دلیل
استفاده از گاز نیتروژن هزینه بیشتری دارد [.]1،8-10
فناوری جت آب رویکرد جدیدی برای تولید پودر الستیک است [.]11
در این فناوری مواد الستیک بهوسيله نیروی برشی و کششی در اثر
برخورد جت آب با فشار بسيار زياد و فرسایش حاصل از جریان
آب با سرعت زياد به شکل پودر بسیار ریز با ابعاد 50-500 mm
درمیآیند .خلوص زياد و نبود فلزات مزیت مهم این نوع پودر است و
پودر حاصل ،نسبت سطح به حجم زيادي دارد.
تاکنون مقالهای درباره استفاده از پودر الستیک تولید شده با فناوری
جت آب در قطعات تایر منتشر نشده است .بهنظر میرسد ،این پودر
قابليت خوبی برای استفاده در آمیزههای الستیکی داشته باشد .در
این مقاله ،آثار استفاده از پودر الستیک تولید شده به روش جت
آب در آمیزه الستیکی رویه تایر سواری ارائه شده است که مستلزم
کنترل و برقراری موازنه ميان محدوده گستردهای از خواص رئومتری،
مکانیکی و دینامیکی است .بخشی از این مطالعه بهطور نظاممند در
قالب طراحی آزمون انجام شده است.

تجربي
مواد

پودر الستیک جت آبی مصرفي محصول شرکت
مجارستان ،با ابعاد کمتر از  100 mmبود .جنس این پودر با توجه
به منبع تهیه آن که رویه تایرهای باری است بر پایه NR/BR/SBR
دودهای بود .سایر مواد استفاده شده در این مطالعه ،شامل مواد معمول
مصرفي در آمیزه رویه تایر سواری رادیال بهشرح زير بود:
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کائوچوی سیس بوتادیان از پتروشیمی اراک ،کائوچوی
از پتروشیمی بندر امام ،دوده ،روغن آروماتیک ،شتابدهنده
سولفونامیدی ،گوگرد معمولی ،محافظتکنندهها ،روی اکسید و
استئاریک اسید و کمکفراورش وستنامر (®.)vestenamer
SBR

دستگاهها

مخلوطکن (بنبوری) آزمایشگاهی الستیک دولیتری مد ل
 NI MIX32ساخت ایتالیا ،آسياب دوغلتکی مدل E-R503X251
 NICCMساخت شرکت  Bergamoایتالیا ،پرس پخت  20تن مدل
 H.R.M.TP2 SD-010ساخت ژاپن ،دستگاه کشش (دینامومتر) مدل
 5-10K-Sساخت شرکت  Hounsfieldانگلستان ،دستگاه سنجش
سایش  DINمدل  Zwick 6102-H04ساخت آلمان ،سختیسنج شور
 Aمدل  Zwick 3100ساخت آلمان ،رئومتر مدل  BMDRساخت
شرکت آلفا ،دستگاه اندازهگیری رشد ترک دیمتیا ساخت شرکت
 Hounsfieldانگلستان ،دستگاه سنجش جهندگی مدل Dunlop
 tripsometer R2ساخت شرکت  Wallaceانگلستان ،دستگاه
اندازهگیری چگالی آمیزه الستیکی و میکروسکوپ  SEMمدل
 KYKY-EM3900Mساخت چین بهكار گرفته شد.
�POMI

روشها
فرمولبندی و روند مطالعه

فرمولبندی پایه استفاده شده آمیخته کائوچوی استیرن بوتادیان و
سیس بوتادیان پرشده با دوده بود .مقدار دوده  53قسمت وزنی و
مقدار کل روغن موجود در فرمولبندی معادل  27قسمت
وزنی بود .روی اکسید ،استئاریک اسید ،شتابدهنده و گوگرد و
انواع محافظتکنندههای ازنی و اكسيداني ،سایر افزودنیهای
فرمولبندیبندي با مقادیر معمول در فرمولبندی تایرهای رادیال
سواری استفاده شدند ( فرمولبندی  A1جدول .)1
ابتدا ،بهطور معمول اثرهاي افزایش  10و  15قسمت وزنی پودر
الستیک به فرمولبندی اصلی بررسی شد (فرمولبندی  A2و A3
جدول  .)1افزودن مستقیم پودر به فرمولبندی (بدون جایگزیني با
سایر اجزای فرمولبندی) رویکرد متداولی است که در اکثر مراجع از
آن استفاده شده است [.]7،10
با هدف مطالعه نقش کمکفراورش بر خواص آمیزه داراي پودر
الستیک ،آمیزه  A4با  10قسمت وزنی پودر الستیک و یک قسمت
وزنی وستنامر تهیه شد .همچنین ،با هدف بررسی اثر افزایش مقدار
عوامل پخت گوگردی بر خواص آمیزه داراي پودر الستیک ،نمونه
اصلی  A3 ،A2و  A4با افزایش  5%مقدار گوگرد و شتابدهنده نیز تهیه
و
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شد که در جدول  1با کدهای  A8 ،A7 ،A6آمده است.
در بخش دیگر این مطالعه ،از طراحي آزمون فاکتوریل کامل سهمتغیري
در دو سطح استفاده شد تا هم از نتایج اثر وجود پودر الستیک بهطور
نظاممند اطمینان حاصل شود و اثرهاي احتمالی برهمکنش آن با سایر
عوامل فرمولبندی (گوگرد و دوده) نيز شناخته شوند .همچنين،
قابليت تغییر دو عامل گوگرد و دوده در برقراری موازنه خواص با
وجود پودر الستیک نیز بررسی شود .در این طراحي آزمون ،پودر
الستیک به مقدار  4و  8قسمت وزنی به فرمولبندی اضافه و مقدار
دوده از  50تا  55قسمت وزنی و مقدار گوگرد از 1/3تا  1/6قسمت
وزنی تغییر داده شد .سطوح متغیرها برای هر فرمولبندی بر اساس
طراحي آزمون در جدول  2آمده است.
و

و

شرایط تهیه آمیزه الستیکی ،پخت (ولکانش) و ثبت خواص

تمام آمیزههای این مطالعه براساس فرمولبندیهای جدولهاي  1و 2
بدون عوامل پخت ،گوگرد و شتابدهنده در مخلوطکن آزمایشگاهی
 2لیتری در شرایط یکسان تهیه شدند .آمیزههای حاصل در شرایط
یکسان روی آسياب دوغلتکی با افزودن عوامل پخت ،نهایی شدند.
برای بررسی زمان مناسب برای پخت آمیزهها از آزمون رئومتری
استفاده شد .سپس ،آمیزهها در پرس پخت  20تنی برای بررسی
خواص فیزیکی مکانیکی ولکانیده شدند.
خواص اندازهگيري شده که در این مطالعه ارائه شده ،بهشرح زير
است :چگالی ( ،g/cm3چگالیسنج) ،زمان پخت بهینه ( ،)minزمان
ایمنی ( ،)minگشتاور حداقل ،حداکثر و اختالف ( )dN.mو سرعت
پخت ( ،dN.m/minرئومتر  MDRدر دماي  185°Cبهمدت ،)6 min
استحکام کششی و مدول  )MPa( 300%و ازدیاد طول تا پارگی
( ،%دستگاه کشش) ،مقاومت در برابر پارگی ( ،kN/mدستگاه کشش
طبق استاندارد  )ASTM D624مقاومت در برابر رشد ترك (آزمونگر
ديمتيا) ،مقدار رشد ترک (گزارش شده در ،)10 mm /1000cycle
سايش ( ،mm3دستگاه سايش  DINطبق استاندارد ،)ISO 4649
سختي ( ،Shore Aسختيسنج  Shore Aطبق استاندارد ASTM
 ،)D2240جهندگی ( ،%دستگاه جهندگیسنج طبق استاندارد DIN
 ،)53512آزمون پیرسازی که برای انجام آن نمونههای کشش بهمدت
 72 hدر دمای  100°Cقرار گرفتند و سپس آزمون کشش نمونههای
پیرسازیشده ،درصد كاهش ازدیاد طول در مقایسه با حالت معمول
(بدون پیرسازی) گزارش شده است .در نهایت ،تصاویر میکروسکوپ
الکترونی از نمونه پودر بهوسيله میکروسکوپ  SEMتهیه شد .برای
این مهم ،سطح نمونههای پودر الستیک با الیه نازک طال پوشانده شد و
با پرتو الکترونی باریکی به قطر  100 Åبمباران شد..
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جدول  -1فرمولبندی و نتایج استفاده از پودر الستیک جت آب در آمیزه الستیکی بر

پایه .SBR/BR

کد آمیزه
A4

A5

A6

A7

A8

A1

A3

A2

شاهد

10 RP

15 RP

+1V
10 RP

فرمولبندی بهینه
 DOEدارای
گوگرد کمتر

+ 10 RP
 5%عوامل
پخت

+ 15 RP
 5%عوامل
پخت

10 RP+1 V
 5% +عوامل
پخت

0
0
1/46
1/32

10
0
1/46
1/32

15
0
1/46
1/32

10
1
1/46
1/32

6/4
0
1/3
1/32

10
0
1/54
1/39

15
0
1/54
1/39

10
1
1/54
1/39

فرمولبندی

پودر الستیک)
اصالحکننده ()phr
گوگرد ()phr
شتابدهنده ()phr
خواص
چگالی ()g/cm3
گشتاور حداقل ()dN.m
گشتاور حداکثر ()dN.m
گشتاور اختالف ()dN.m
زمان ایمنی ()min
زمان پخت بهینه ()min
سرعت پخت ()dN.m/min
استحکام کششی ()MPa
ازدیاد طول ()%
مدول )MPa( 300%
مقاومت پارگی ()kN/m
سختی ()Shore A
سایش ()mm3
رشد ترک )mm( 10 k
جهندگی ()%
كاهش ازدیاد طول در زمانمندی ()%

1/126
1/04
7/89
6/85
1/21
2/50
5/74
17/4
497/1
8/89
25/2
60
88/6
12/2
21/7
34/7

1/126
1/12
6/79
5/67
1/15
2/1
5/38
15/1
477/1
7/75
25/7
59
93/1
7/3
19/00
37/1

1/125
1/19
6/78
5/59
1/2
2/24
5/07
14/95
480/25
7/62
26/4
60
91/8
7/6
18/6
39

1/130
1/34
6/89
5/55
1/17
2/13
5/26
15/22
465/25
8/18
28/7
60
92/9
7/5
18/6
43

1/135
1/1
6/4
5/3
1/5
2/7
4/2
14/9
494/8
7/6
28/5
58
91/4
7/5
21/7
36/6

1/126
1/29
7/75
6/46
1/05
2/01
6/65
15/7
431/6
9/6
24/3
60
88/7
13/3
22/7
40

1/131
1/37
7/75
6/38
1/1
2/03
6/52
17
410/25
11/1
23/5
60
94/3
12/5
22/7
31

1/125
1/22
7/3
6/08
1/15
2/13
5/9
16/2
428/3
9/9
24
59
88/8
12
20/6
29

* اعداد نشانگر قسمت وزنی RP ،پودر الستیک و  Vوستنامر هستند.
تحلیل آماری و بهینهسازی

تحلیل آماری تنها روی دادههای گردآوری شده براساس طراحي
آزمون فاکتوریل انجام شد (جدول  .)2بهكمك نرمافزار MINITAB
يك معادله درجه اول شامل اثرهاي اصلی و برهمکنش بر خواص
اندازهگيري شده برازش شد .ضرايب معادله رگرسيون ،انحراف
استاندارد آن و اهميت آماري اثر هر ضريب مشخص شد .همچنين
بهكمك تحلیل واريانس ،اهميت رگرسيون ،جمله خطي و جمله
برهمكنش تحليل آماري شد .مدل خطی درجه اول شامل جملههای
برهمکنش دوتایی بهشرح زير برای هر خاصیت توسعه داده شد:

()1

Y = a 0 + a 1 R P + a 2 S + a 3 N375 + a 4 R P * S
+ a 5 R P * N375 + a 6 S * N375

در اين معادله Y ،متغیر پاسخ یا وابسته است که همان خاصیت
قابل اندازهگیری آمیزه الستیکی است :گشتاورهای حداقل ،حداکثر و
اختالف ،زمانهای ایمنی و پخت بهینه ،سرعت پخت ،استحکام
کششی ،ازدیاد طول ،مدول  ،300مقاومت پارگی ،جهندگی ،سختی،
چگالی ،سایش ،رشد ترک و درصد كاهش ازدیاد طول پس از
پیرسازی .همچنین در معادله ( )1متغیرهای مستقل شامل مقدار پودر
الستیک ( ،)RPمقدار گوگرد ( )Sو مقدار دوده ( )N375هستند که
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جدول  -2سطوح متغیرهای طراحي آزمون و نتایج رئومتری  MDRدر دمای  185°Cو .6 min
شماره
آمیزه

مقدار RP

()phr

1
2
3
4
5
6
7
8

4
4
4
4
8
8
8
8

و

مقدار دوده
)phr( N375

مقدارگوگرد
()phr

چگالی
()g/cm3

55
55
50
50
55
55
50
50

1/6
1/3
1/3
1/6
1/3
1/6
1/6
1/3

1/136
1/140
1/126
1/126
1/135
1/135
1/126
1/126

و

گشتاورحداقل گشتاوراختالف زمانایمنی
()min
()dN.m
()dN.m
1/00
1/00
0/79
0/81
1/15
1/11
1/00
0/94

1/12
1/29
1/32
1/19
1/23
1/1
1/18
1/35

6/2
5
4/8
5/5
4/9
5/8
5/4
4/4

زمان پخت
بهینه()min

سرعتپخت
()dN.m/min

2/08
2/21
2/29
2/36
2/16
2/02
2/12
2/4

6/05
4/52
4/15
4/84
4/35
5/68
5/2
3/67

متغیرهای وابسته برحسب این سه متغیر در معادله ( )1بیان شدهاند.
ضرایب  aiدر واقع ضرایب برازش (رگرسیون) مدل خطی هستند
که از برازش مدل ( )1با دادههای تجربی به روش رگرسیون خطی
محاسبه شدند .ضریب  a1تا  a3ضریب اثرهای اصلی و ضریب  a4تا
 a6ضرایب اثرهای برهمکنشی دوتایی هستند .معادله ( )1یک معادله
رگرسیون خطی کامل شامل اثرهای اصلی و برهمکنشي است .افزون
بر مدل مزبور ،میتوان با حذف ضرایب بیاهمیت از لحاظ آماری به
مدلهای کوتاه شدهای دست یافت .بنابراين ،در این مطالعه با حذف
مرحلهای جملههای برهمکنشی کماهمیت از لحاظ آماری مدلهای
کوتاه شده و سادهتری نیز ارائه شده است.
همچنین ،براي بهتصويركشيدن نحوه وابستگي خواص مختلف
به متغيرهاي فرمولبندی از منحنيهاي اثرهای اصلی استفاده شد.
در نهایت ،فرمولبندی بهینه با جفتكردن مدل ریاضی با الگوریتم
بهینهسازی مناسب توسعه داده شد .در این قسمت ،شرایط مناسب
آمیزه بر اساس فرمولبندی مرجع به نرمافزار داده شد .نرمافزار با
تغییر سطوح سه متغیر پودر الستیک ،گوگرد و دوده (در محدوده
طرح آزمون) و از جفتكردن مدلهای برازش موجود با الگوریتم
بهینهسازی مناسب ،شرایط بهینه آمیزه را محاسبه كرد .برای تکمیل
مطالعه ،در نهایت آمیزه بهینه بر اساس مقادیر پیشنهادی نرمافزار،
مجددا ً در بنبوری آزمایشگاهی تهیه و ثبت خواص شد (آمیزه .)A5

به روش جت آب را نشان میدهد .برای مقایسه تصاویر  SEMیک
نمونه پودر معمولی نیز آمده است .تصاویر با بزرگنمایی  200 ،100و
 400نشان داده شده است .تصاویر بهوضوح ابعاد بسیار ریز پودر
الستیک استفاده شده در این پژوهش را نشان میدهد .ابعاد ذرات
پودر جت آب (شکل -1الف) بهندرت به بیش از  100 mmرسیده و
بهطور عمده کمتر از  50 mmاست .در مقابل ،پودر معمولی ابعاد
درشتتری دارد (شکل -1ب) .ابعاد این پودر بهندرت به کمتر از
 100 mmمیرسد .همچنین ،تخلخل و زبری سطوح پودر الستیک
جت آبی زياد بوده و نزدیک به نوع معمولی است.
اندازه ذرات بسیار ریز و نیز تخلخل و زبری سطح زياد پودر
الستیک تهیه شده به روش جت آب داللت بر آن دارد که این پودر
برهمکنش بهتری با بستر پلیمر در مقایسه با پودر الستیک معمولی و نیز
سرمایشی فراهم میآورد که بهطور عمده سطحي صاف دارد.
نکته دیگر این است که تصاویر  SEMنشان میدهد ،توزیع اندازه
ذرات پودر الستیک جت آبی ،بسیار یکنواختتر از پودر الستیک
نوع معمولی است .ذرات درشت موجود در پودر الستیک معمولی
میتواند بهعنوان ترکهایی ( )flawsدر قطعه الستیکی پخت شده
ظاهر شوند و مقاومت خستگی و شروع ترک را کاهش دهند .این
خاصیت با آزمونهای معمول که در این مقاله استفاده شده قابل ارائه
نیست .اما ،قابل پیشبینی است که ذرات درشت احتمال هستهزایی و
شروع ترک را افزایش دهند.

نتایج و بحث

مطالعه اثر افزایش پودر الستیک بر خواص آمیزه رویه تایر سواری

بررسی شکلشناسی پودر الستیک تهیه شده به روش جت آب

شکل -1الف تصاویر میکروسکوپ الکترونی پودر الستیک تهیه شده
116

نتایج خواص رئومتری و فیزیکی بهدست آمده از افزایش  10و
 15قسمت وزنی پودر الستیک جت آبی در جدول  1آمده است.
آمیزههاي با کد  A2 ،A1و  A3به ترتيب نمونه شاهد ،آمیزه داراي 10
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(الف)

(ب)
شکل  -1تصاویر  SEMبا بزرگنمایی  200 ،100و  400براي مقايسه شكلشناسي پودر الستیک تهیه شده با روش( :الف) جت آب و (ب) معمولی.
قسمت وزنی پودر الستیک جت آبی و آمیزه داراي  15قسمت وزنی
پودر الستیک است .عدم كاهش قابل مالحظه خواص با وجود پودر
الستیک ویژگی مهم این جایگزینی است که نتایج آن در جدول 1
آمده است .وجود پودر الستیک تا  15قسمت وزنی نتایج زير را به
همراه داشته است:
عدم تغییر چگالی ،افزایش اندک گشتاور حداقل ،کاهش اندک
گشتاورهای حداکثر و اختالف ،کاهش جزئی زمانهای ایمنی و
پخت بهینه (آزمون رئومتری) ،كاهش استحکام کششی ،ازدیاد طول و
مدول ،بهبود جزئی مقاومت پارگی ،بهبود قابل توجه مقاومت در
برابر رشد ترک دیمتیا ،كاهش اندک سایش و جهندگی و عدم تغییر
سختی .با توجه به اینکه مطالعه در این قسمت به روش معمول و
سنتی انجام شده است ،درباره معنیداربودن این تغییرات نمیتوان
اظهار نظر كرد و این موضوع در ادامه مقاله و در قالب طراحي آزمون و
تحلیل آماری با اطمینان بیشتری بررسی و ارائه شده است.
مطالعه اثر کمکفراورش وستنامر بر خواص آمیزه رویه تایر سواری
داراي پودر الستیک

وستنامر افزودنی پلیاولفینی نیمهبلوری است که نقش کمکفراورش،
نرمکننده الستیک و سازگارکننده فازی در مخلوط الستیکها را دارد.
درآمیزه  A4از  1قسمت وزنی وستنامر در کنار  10قسمت وزنی پودر

الستیک استفاده شده است .نتایج اندازهگیری خواص آمیزه
در جدول  1آمده که با نتایج سایر آمیزهها قابل مقایسه است.
مقایسه خواص آمیزه ( A2داراي  10قسمت وزنی پودر الستیک) و A4
(داراي  10قسمت وزنی پودر الستیک و یک قسمت وزنی وستنامر)
نشان میدهد ،در مجموع وجود وستنامر در محدوده آزمون اثر
بهبوددهنده شايان توجهی بر خواص ندارد .هرچند که بهنظر میرسد،
سایش اندکی بهبود یافته که حائز اهمیت است .حداقل میتوان گفت،
اثر وستنامر با آزمونهایی که در این مطالعه ارائه شده است ،قابل
تشخیص نیست.
مطالعه اثر افزایش پودر الستیک در سطوح مختلف گوگرد و دوده در
قالب طراحي آزمون فاکتوریل

در جدول  2سطوح متغیرها و نتایج خواص رئومتری و در جدول 3
نتایج خواص فیزیکی آمیزههای تهیه شده بر اساس طراحي آزمون
آمده است .جدولهاي  4و  5نتایج آماری و ضرایب برازش مدلهای
فاکتوریل کوتاه شده را نشان میدهد .در باالی جدول ضرایب برازش
برای مدلهای کامل (که هیچ يك از جملههای اصلی و برهمکنش
(اثرهاي دوتایی) در آن حذف نشده است) ارائه شده است .مقادیر
ضرایب برازش برای همه خواص در محدوده باالیی قرار دارد.
در سطرهای پایینتر در دو جدول  4و  5نتایج ضریب برازش
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جدول  -3نتایج خواص فیزیکی آمیزههای الستیکی طراحی شده بر اساس طراحي آزمون فاکتوریل کامل.
شماره آمیزه

استحکام
کششی
()MPa

مدول
%300
()MPa

ازدیاد
طول ()%

مقاومت
پارگی
()kN/m

1
2
3
4
5
6
7
8

14/5
14/7
13/5
13/7
14/3
14/1
14/2
14/2

10/8
8/8
8/6
10/5
9/3
10/5
10
8/1

394/3
450
436/4
374/2
425/5
386/7
413/8
474

18
21/9
19/7
18
24/1
19/1
19/5
23

مدل کوتاه شده آمده است که در آن جملههای برهمکنش کماهمیت
از لحاظ آماری حذف شدهاند .همچنین ،مقادیر ضرایب نیز بیان شده
است .سطح اطمینان انتخاب شده  90%است و مقدار  Pمربوط به
آماره  Fبرای هر ضریب اگر کمتر از  0/1باشد ،بدین معنی است
که آن جمله بر پاسخ مدل اثر معنیدار دارد .در مدل کامل ،برای

()Shore A

جهندگی
()%

رشد ترک
)mm( 10k

سایش
()mm3

افت ازدیاد
طول ()%

سختی
59
57
54
56
56
58
55
56

16/7
18/6
20/6
20/6
16/7
18/6
20/6
16/7

18/53
13/38
12/15
18//91
11/74
20/06
15/83
10/82

101/4
92
91/1
102
108
112/2
111/1
106/4

40/3
36/8
28/4
34/8
35/4
35/8
47/3
44/1

جملههای برهمکنش (ضرایب  a5 ،a4و  )a6اگر مقدار  Pبیش از 0/1
بود ،ضریب مربوط صفر درنظر گرفته شد .ضرایب جملههای اصلی
( a2 ،a1 ،a0و  )a3در هیچ یک از مدلها حذف نشده است .این ضرایب
دیدگاه اولیه مناسبی درباره اثر هر جمله مدل بر خاصیت مدنظر را
ارائه میدهد.
و

و

و

جدول  -4نتایج آمارههای مدلهای خواص رئومتری  MDRتوسعهيافته بر اساس طراحي آزمون فاکتوریل کامل دوسطحی سهمتغیري.
گشتاور

گشتاور

گشتاور

مدل برازش

خاصیت

حداقل

کامل

کوتاه شده براساس
حذف جملههای
کماهمیت از لحاظ آماری
()Pruned Models

ایمنی

پخت بهینه

()dN.m/min

()dN.m

()dN.m

()dN.m

()min

()min

ضریب برازش مدل پیشگو )(R2
ضریب برازش تنظیم شده مدل
پیشگو )(RadJ2

99/29
95/06

98/11
86/76

98/35
88/44

98/64
90/47

88/75
21/22

96/98
78/87

ضریب برازش ) (R2مدل کوتاه
شده پیشگو

97/00

97/30

96/91

96/51

75/74

94/20

ضریب برازش تنظیم شده )(RadJ2
مدل کوتاه شده پیشگو

94/75

95/28

94/60

93/89

57/54

89/85

 a0در مدل پیشگو کوتاه شده

0/975
()0/000

6/21625
()0/000

5/2413
()0/000

1/22250
()0/000

2/205
()0/000

4/8075
()0/000

0/0750
()0/002

-0/04875
()0/372

-0/1237
()0/064

-0/0075
()0/402

-0/0300
()0/391

-0/08250
()0/412

0/0050
()0/653

0/48375
()0/001

0/4787
()0/001

-0/075
()0/001

-0/060
()0/127

0/63500
()0/002

0/090
()0/001

0/32125
()0/003

0/2313
()0/009

0/0375
()0/009

0/0875
()0/049

0/34250
()0/019

 a1در مدل پیشگو کوتاه شده
(آماره )P
 a2درمدل پیشگو کوتاه شده
(آماره )P
 a3در مدل پیشگو کوتاه شده
(آماره )P

118

حداکثر

اختالف

زمان

زمان

سرعت پخت
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جدول  -5نتایج آمارههای مدلهای خواص مکانیکی توسعهيافته بر اساس طراحي آزمون فاکتوریل کامل دوسطحی سهمتغیري.
مدل

برازش

استحکام
خاصیت

()MPa
ضریب

برازش )(R2
کامل

ضریب

برازش تنظیم
)(RadJ2

ضریب

برازش )(R2
کوتاه شده بر اساس حذف جملههای کم اهمیت از لحاظ آماری )(Pruned Models

کششی

ضریب

برازش تنظیم

99/31

ازدیاد
طول

مدول
300

مقاومت
پارگی

()%

()MPa

()kN/m

99/66

99/04

99/66

()%

سختی

چگالی

سایش

جهندگی

()Shore A

()g/cm3

()mm3

99/99

98/35

99/79

99/97

رشدترک
10k

رشدترک
15k

()mm

()mm

99/16

99/77

افت ازدیاد

طول* ()%
99/99

95/14

97/60

93/25

97/59

99/99

88/44

98/52

99/82

94/14

98/37

99/99

95/31

97/89

95/18

91/89

100

78/53

96/19

99/69

95/93

89/96

99/99

89/05

95/08

91/56

85/82

99/99

62/43

93/33

99/28

92/87

98/17

99/99

14/15

()0/000

419/37

)(0/000

9/5750

)(0/000

20/445

)(0/000

18/6375
)(0/000

56/375

)(0/000

1/13125
)(0/000

103/038

15/1775

18/8088

37/8599

(آماره )P

0/0775

)(0/184

5/61

)(0/125

-0/1025
)(0/378

1/025

)(0/03

-0/4875
)(0/008

-0/1250

-0/00075

6/417

)(0/000

-0/5650
)(0/171

-0/7987

2/7826

a2

(آماره )P

0/0325

)(-0/523

-27/11

)(0/002

0/8700

)(0/001

-1/782

)(0/004

0/4875

)(0/008

0/6250

)(0/138

-0/0005
)(0/399

3/635

3/1550

0/8612

1/6894

a3

0/2450

-5/25

0/2775

0/332

-0/9875

1/1250

0/00525

شده )(RadJ2
a0
a1

(آماره )P
a4

(آماره )P
a5

(آماره )P
a0

)(0/012

)(0/142

)(0/055

)(0/343

0

0

0

0

-0/2375

-13/67

0

0

0

0

0

0

)(0/013

(آماره )P
*پیرسازی  72 hو دمای .100°C

)(0/014

)(0/004
0/9625

)(0/004
0/4875

)(0/008
-0/4875
)(0/008

)(0/730

)(0/230

)(0/000

)(0/000

)(0/000

)(0/018

)(0/000

)(0/003

)(0/001

)(0/001

)(0/000

)(0/005

0/355

0/750

0/7438

-0/7840

)(0/237

)(0/029

)(0/001

0

0

0

0

0

0

0

0

-1/425

)(0/010

)(0/091

)(0/023

0

0

0

0

0

0

)(0/011

-0/7938
)(0/011

-4/2491
)(0/002

-0/7189
)(0/012

Y=a0+a1Rp+a2S+a3N375+a4Rp*S+a5Rp*N375+a6S*N375

مقادیر ضرایب فاکتور  a1) RPدر جدولهاي  4و  )5اثر افزایش
پودر الستیک از  4به  8قسمت وزنی بر همه خواص مطالعه شده
در این پژوهش را بهتصویر میکشد .درباره خواص رئومتری ،نتایج
جدول  4حاکی از آن است که افزایش مقدار پودر الستیک از  4به 8
قسمت وزنی در فرمولبندی باعث افزایش معنیدار گشتاور حداقل و
کاهش معنیدار گشتاور اختالف شده است .همچنین ،این جایگزینی
به کاهش گشتاور حداکثر ،زمانهای ایمنی و پخت بهینه و سرعت
پخت منجر شده است ،هرچند این تغییرات جزئی و از لحاظ آماری
کماهمیت است (به مقادیر  Pدرجدول توجه شود ،مقادیر بیش از

 0/1برای ضریب  RPبهمعنی بیاهمیتبودن اثر ضریب در سطح
اطمینان  90%است) .درباره خواص رئومتری میتوان دید ،وجود این
ماده هیچ برهمکنش معنیداری با مقدار دوده و گوگرد ندارد و همه
جملههای برهمکنش در جدول  4حذف شدند.
درباره خواص مکانیکی که نتایج مدلها در جدول  5آمده است،
افزایش پودر الستیک از  4به  8قسمت وزنی باعث افزایش مقاومت
پارگی ،سایش و کاهش مدول ،جهندگی ،سختی و رشد ترک دیمتیا
شده است .اما ،از لحاظ آماری و بر اساس مقادیر  Pمربوط به ضرایب
مدلها ،تنها افزایش پودر الستیک از محدوده  4تا  8قسمت وزنی
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بر خواص مقاومت پارگی ،جهندگی ،سایش و رشدترک اثر معنیدار
داشته و برای سایر خواص اثر آن کماهمیت است .همچنین ،تعدادی
از جملههای برهمکنش حائز اهمیت از لحاظ آماری در مدلهای
خواص فیزیکی مشاهده شده که باعث میشود ،تفسیر با احتیاط
انجام شود.
درباره خاصیت پیرسازی که ضرایب مدل آن در ستون آخر جدول 5
ارائه شده میتوان دید ،اثر افزایش پودر الستیک بر این خاصیت
افزایشی و از لحاظ آماری حائز اهمیت است .در نهایت ،پودر الستیک
بر چگالی آمیزه اثر کاهشی و کماهمیت دارد .شکلهای  2تا  6منحنی
اثرهاي اصلی برای همه خواص رئومتری و فیزیکی آمیزه الستیکی
برحسب سه متغیر پودر الستیک ،گوگرد و دوده را نشان ميدهد.
مقادیر بهینهسازی نرمافزاری پیشنهادی برای سه متغیر پودر الستیک،
دوده و گوگرد به ترتیب  53/06 ،6/42و  1/3بود .به عبارت دیگر،
در مقایسه با نمونه شاهد نبود تغییر دوده و تغییر جزئی در مقدار
گوگرد در مجاورت پودر الستیک پیشنهاد شده است تا موازنه مناسب
بین همه خواص با وجود پودر الستیک حاصل شود .آمیزه الستیکی
با مقادیر پیشنهادی نرمافزار مجددا ً در مخلوطکن آزمایشگاهی تهیه
شد که نتایج در جدول  1آمده است (آمیزه با کد  .)A5مشاهده
میشود ،با این شرایط بهینه میتوان به استفاده از پودر الستیک بدون
از دستدادن درخورمالحظه خواص اقدام كرد .بنابراين ،فرمولبندی
 A5میتواند یکی از فرمولبندیهای پیشنهادی برای استفاده از پودر
الستیک در آمیزه رویه تایر سواری باشد .البته باید دقت شود ،در این
شرایط مقدار استفاده از پودر الستیک تنها  6قسمت وزنی خواهد بود.
مطالعه اثر افزایش مقدار عوامل پخت (گوگرد و شتابدهنده) بر خواص
آمیزه داراي پودر الستیک

نتایج افزایش  5%در مقدار عوامل پخت (گوگرد و شتابدهنده) در
آمیزه الستیکی داراي پودر الستیک در جدول  1آمده است ( A7 ،A6و
 .)A8آمیزه  ،A6همان فرمولبندی  A2را دارد که در آن تنها مقدار
گوگرد و شتابدهنده افزایش یافته است .به همین شکل ،آمیزههای
 A7و  A8نیز به ترتیب فرمولبندی مشابه آمیزه  15( A3قسمت وزنی
پودر الستیک) و  10( A4قسمت پودر الستیک و وستنامر) با افزایش
 5%عوامل پخت را دارند .همانطور که انتظار میرفت ،مقایسه نتایج
یک به یک آمیزهها ( A2و  A6)، (A3و  )A7و ( A4و  )A8حاکی از آن
است که گشتاورهای حداقل ،حداکثر و اختالف و سرعت پخت با
ازدیاد عوامل پخت افزایش و زمانهای ایمنی و پخت بهینه کاهش
مییابد .مدول آمیزه ،جهندگی و نیز رشد ترک دیمتیا برای همه
آمیزهها با افزایش عوامل پخت افزایش و ازدیاد طول تا پارگی و
و
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مقاومت پارگی کاهش یافته است .سختی آمیزهها با افزایش  5%عوامل
پخت بدون تغییر مانده است .در مجموع ،افزایش همزمان گوگرد و
شتابدهنده اثر مثبت (کاهشی) بر رفتار سایش آمیزه الستیکی نشان
داده است .البته استثنایی وجود دارد که مربوط به نوسانات و خطای
آزمایشگاهی معمول در آزمون سایش است .درباره اثر افزایش عوامل
پخت بر خواص پیرسازی میتوان دید ،كاهش ازدیاد طول بهجز یک
استثنا ،روند کاهشی و بهبوددهنده نشان میدهد .بنابراين ،استفاده از
پودر الستیک در کنار افزایش جزئی عوامل پخت میتواند رویکرد
دیگری برای استفاده از پودر الستیک در آمیزه رویه تایر با هدف
استفاده از مقادیر بیشتر آن باشد.
شناخت رفتارها و بررسی شرایط بهینه فرمولبندی با وجود پودر
الستیک جت آبی

در این بخش ،خواص مختلف آمیزه الستیکی با وجود پودر الستیک
بهطور جداگانه بررسی ،تحلیل و شناخت رفتاری شد.
خواص پخت

در جدول  1روند تغییرات افزایش  10و  15قسمت وزنی پودر
الستیک به فرمولبندی شاهد و سایر تمهیدات آمیزهکاری اعمال
شده مانند استفاده از وستنامر و افزایش  5%مقدار عوامل پخت و
بهینهسازی آماری بر خواص رئومتری آمیزه الستیکی آمده است.
شکل  2نیز منحنی اثرهاي اصلی استفاده از پودر الستیک از  4تا 8
قسمت وزنی ،تغییر مقدار گوگرد و تغییر مقدار دوده بر خواص
رئومتری (گشتاورهای حداقل ،حداکثر و اختالف ،زمانهای ایمنی و
پخت بهینه و سرعت پخت) آمیزه رویه تایر را نشان میدهد .جدول 4
نتایج مدلهای برازش را برای خواص رئومتری ارائه میدهد.
اثر افزایش پودر الستیک مشابه افزایش مقدار دوده در فرمولبندی
بوده و به افزایش گشتاور حداقل آمیزه الستیکی منجر شده است.
پودر الستیک اثر کاهشی جزئی بر گشتاور حداکثر و اثر کاهشی قابل
توجه بر گشتاور اختالف دارد .افزایش مقدار گوگرد و دوده باعث
افزایش هر دو خاصیت شده است (شکل  .)2تصاویر پایینی شکل 2
اثر پودر الستیک ،دوده و گوگرد بر خواص زمانهای ایمنی و پخت
بهینه و سرعت پخت آمیزه الستیکی رویه تایر را نشان میدهد .پودر
الستیک ضمن کاهش جزئی زمان ایمنی و سرعت پخت به کاهش
زمان پخت آمیزه الستیکی منجر شده است.
درباره شناخت رفتارها و سازوکارهای حاکم میتوان گفت،
گشتاور حداقل معیاری از گرانروی خام آمیزه الستیکی است .پودر
الستیک اثر افزایشی معنیدار بر گرانروی نشان داده است]12[ Gibala .
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(الف)

(ب)

			

							
(ج)

(د)

			

							
(هـ)

(و)

شکل  -2اثر عوامل فرمولبندي بر اساس طراحي آزمون بر خواص رئومتری آمیزه الستیکی (رئومتری  185°Cو ( :)6 minالف) گشتاور حداقل،
(ب) گشتاور حداکثر( ،ج) گشتاور اختالف( ،د) زمان ایمنی( ،ه) زمان پخت بهینه و (و) سرعت پخت.
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اثر استفاده از دو نوع پودر الستیک مختلف تهیه شده به روش آسیاب
دوغلتکی و سرمایشی بر رفتار گرانروی آمیزه الستیکی بر پایه SBR
پرشده با دوده را مطالعه كرد .نتايج نشان داد ،پودر تهیه شده با روش
آسیاب بر گرانروی آمیزه مزبور اثر افزایشی دارد و مشابه اثر دوده
است .وجود ذرات ریز پودر الستیک در بین زنجیرهای الستيك
باعث کاهش قابلیت حرکت زنجیرها ( )occluded rubberو افزایش
گرانروی کلی آمیزه میشود .با وجود این ،در مطالعه  Gibalaنشان
داده شد ،پودر الستیک تهیه شده با روش سرمایشی اثر افزایشی بر
گرانروی ندارد .بنابراین ،از این لحاظ پودر بررسی شده در مطالعه
حاضر که با فناوری جت آبی تهیه شده است ،عملکرد مشابه پودر
آسیابی دارد .درباره سایر خواص رئومتری نشان داده شد ،پودر الستیک
اثر کاهشی بر گشتاورهای حداکثر و اختالف دارد .همچنین ،زمان ایمنی
آمیزه اندکی کاهش و زمان پخت بهینه آن بهخوبی کاهش مییابد.
نتایج مشابه با نتایج این مطالعه برای خواص رئومتری آمیزه
الستیکی با وجود پودر الستیک در تعدادی مقاالت گزارش شده
است [ ]4[ Gibala .]4،13،14نشان داد ،علت كاهش گشتاور حداکثر
آمیزه الستیکی ،مهاجرت گوگرد از بستر الستیک به پودر الستیکی
است .همچنین علت کاهش زمان ایمنی ،مهاجرت شتابدهنده از
پودر الستیک به بستر پلیمری است .بهطور عمده از شتابدهندههای
سولفونامیدی در فرمولبندیبندي رویه تایر استفاده میشود .عامل
ایجاد اتصاالت عرضی  MBTاست که بهسرعت وارد واکنش پخت
گوگردی میشود .احتماالً باقیمانده  MBTدر پودر الستیک وجود
دارد که به بستر الستیک مهاجرت میکند و زمان ایمنی کلی آمیزه
الستیکی با وجود پودر الستیک کاهش مییابد.
خواص کششی و مقاومت پارگی

در جدول  1نشان داده شد ،استحکام کششی ،مدول و ازدیاد طول
آمیزه الستیکی با افزایش  10و  15قسمت وزنی پودر الستیک كاهش
میيابد .مطالعه طراحي آزمون آماری (جدول  )2نشان داد ،نتایج
استحکام کششی آمیزهها بسیار نزدیک به هم هستند (جدول ،)3
همین شرایط تا حدودی برای ازدیاد طول تا پارگی نیز وجود دارد
(جدول  .)3تحلیل آماری انجام شده و مدل برازش توسعهیافته نیز
نشان میدهد ،برای استحکام کششی فقط افزایش دوده از لحاظ
آماری میتواند اثرگذار باشد .برای ازدیاد طول تا پارگی نیز فقط
گوگرد در محدوده مطالعه شده اثرگذار مهم است (جدول  .)5نتیجه
مهم این است که كاهش ازدیاد طول تا پارگی ناشی از وجود پودر
الستیک را میتوان با کاهش مقدار گوگرد و كاهش استحکام کششی
را نیز تا حدودی با افزایش مقدار دوده بهبود بخشید.
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از سوی دیگر نتایج جدول  1نشان میدهد ،با افزایش عوامل
پخت ( )A7-A9میتوان بخشی از کاهش استحکام کششی ناشی از
وجود پودر الستیک را جبران كرد .اما در این حالت ازدیاد طول تا
پارگی كاهش بیشتری مییابد و از نمونه شاهد فاصله زیادی دارد.
اثر نوع و اندازه پودر الستیک بر خواص کششی آمیزه الستیکی در
مراجع مختلف گزارش شده است Burfurd .و  Pittoloاثر افزودن 11
قسمت وزنی پودر الستیک مختلف تهیه شده با روشهای آسیاب
معمولی و سرمایشی با ابعاد و شكلشناسي مختلف را به آمیزه SBR
پرشده با  50قسمت وزنی دوده مطالعه کردند [ .]10پودر الستیک
به مقدار  15قسمت وزنی به فرمولبندیبندي اضافه شد .در همه
فرمولبندیبنديها كاهش استحکام کششی و ازدیاد طول مشاهده
شد ،برای استحکام کششی این کاهش در بازه  4%تا  21%و برای
ازدیاد طول در بازه  3/5%تا  27%برای  15قسمت وزنی افزودن
انواع مختلف پودر الستیک استفاده شده در مطالعه آنها بود .در این
مطالعه ،كاهش استحکام کششی آمیزه داراي  15قسمت وزنی پودر
الستیک جت آبی  16%و كاهش ازدیاد طول آن تنها  6%بوده است
(مقایسه نتایج آمیزه  A1و  )A3که بیانگر عملکرد مناسب این پودر در
رفتار کششی آمیزه الستیکی در مقایسه با سایر انواع پودر الستیک
است .ذکر این نکته حائز اهمیت است که تمام پودرهای استفاده شده
در مطالعه  Burfurdاندازه ذره کمتر از  425 mmداشتهاند .اندازه ذره
پودر الستیک مطالعه شده در این مقاله کمتر از  100 mmبود که به
خواص بهتر منجر شده است Burford .اظهار کرده است ،عملکرد
کشش ولکانیده تحت تأثیر چسبندگی بین پودر الستیک و بستر
پلیمر قرار میگیرد که انتظار میرود ،با ازدیاد مساحت سطح افزایش
یابد [ Gibala .]10اثر دو نوع پودر الستیک تهیه شده به روشهاي
آسیاب معمولی و سرمایشی را در آمیزه  SBRپرشده با دوده مطالعه
كرد [ .]12آمیزه داراي پودر الستیک معمولی گرانروی بیشتری از
آمیزه داراي پودر الستیکی سرمایشی نشان داد .این موضوع به حبس
( )occludedزنجیرهای الستیک بین منافذ و خللوفرج ذرات پودر
نسبت داده شده و برخالف پودر سرمایشی است که سطح صاف آن
مانع از حبس زنجیر الستیک میشود.
مطالعه معمولی (آمیزه  A1تا  )A3و نيز مطالعه انجام شده در
قالب طراحي آزمون آماری (جدول  4و شکل  )3نشان میدهد،
پودر الستیک جت آبی کاهش مدول آمیزه الستیکی را بههمراه دارد.
علت اثر کاهشی پودر الستیک بر مدول را میتوان ناشی از مهاجرت
گوگرد از بستر پلیمر به فاز پودر الستیک دانست .این مهاجرت مدول
فاز پودر را افزایش داده ،در عوض چگالی اتصاالت عرضی (حالت
پخت) بستر-ماتریس پلیمر و مدول بستر را کاهش میدهد .چون
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پودر الستیک جت آبی در آمیزه رویه تایر سواری

							
(الف)

(ب)

شکل -3اثر عوامل فرمولبندي بر اساس طراحي آزمون بر( :الف) مدول  300%و (ب) مقاومت پارگی آمیزه الستیکی.
مدول کلی آمیخته پر شده بهطور عمده با ماتریس کنترل میشود ،اثر
دوم غالب است و گشتاور حداکثر و مدول كاهش مييابد.
با افزایش گوگرد و دوده میتوان این كاهش را جبران كرد (شکل .)3
همچنین نشان داده شد ،افزایش جزئی عوامل پخت (گوگرد و
شتابدهنده) تا  5%و کمتر از آن بهراحتی قابليت جبران مدول را دارد
(آمیزههای  A7 ،A6و  .)A8مقاومت در برابر پارگی آمیزه الستیکی با
افزایش پودر الستیک اندکی بهبود مییابد .این نتیجه از مقایسه نتایج
مقاومت پارگی آمیزههای  A2و  A3با  A1و همچنین مطالعه آماری
انجامشده و مدل توسعهیافته در جدول  5و نیز منحنی اثرهاي اصلی
ارائه شده در شکل  3قابل مشاهده است.
همچنین ،کاهش گوگرد به نفع مقاومت پارگی است (شکل  3و
مدل برازش جدول  .)5میتوان دید ،افزایش عوامل پخت مقدار
گوگرد و شتابدهنده ( )5%اندکی به ضرر مقاومت پارگی است.
بنابراين بهنظر میرسد ،تغییرات در مقاومت پارگی وابسته به چگالی
اتصاالت عرضی بوده و کاهش آن به نفع مقاومت پارگی است .نتایج
مشابهی در سایر مراجع برای اثر پودر الستیک بر مدول و مقاومت
پارگی آمیزه الستیکی مشاهده میشود [.]5،7
و

سختی و جهندگی

افزایش پودر الستیک ،اثر کاهشی جزئی بر سختی و جهندگی را
نشان میدهد (نتایج جدول  ،1مدل برازش جدول  5و شکل .)4
این اثر کاهشی برای خاصیت سختی اندک و از لحاظ آماری حائز
اهمیت نیست .اما ،اثر منفی و کاهشی آن بر خاصیت جهندگی از
لحاظ آماری حائز اهمیت است (جدول  .)5جهندگی با افزایش 5%

عوامل پخت بهبود و به محدوده فرمولبندی شاهد میرسد (،A6
 A7و  .)A8علت كاهش مربوط به اثر منفی پودر الستیک بر چگالی
اتصاالت عرضی گوگردی است که کاهش آن باعث كاهش جهندگی و
تا حدودی سختی شده است .افزون بر این ،آثار هیدرودینامیکی و
برهمکنشی پودر الستیک-الستیک ،باعث اثر افزایشی بر سختی و
کاهشی بر جهندگی میشود .بنابراين ،اثر همافزایی دو علت مزبور
(کاهش همزمان چگالی اتصاالت عرضی و اثر هیدرودینامیکی) باعث
كاهش معنیدار جهندگی شده است .در عوض ،اثر متقابل دو علت
مزبور باعث اثر جزئی ورود پودر الستیک بر سختی شده است.
درباره دو خاصیت سختی و جهندگی میتوان دید ،بهدلیل افزایش
چگالی اتصاالت عرضی ،ازدیاد گوگرد باعث افزایش هر دو خاصیت
میشود ،درحالی که افزایش دوده باعث افزایش سختی و کاهش
جهندگی شده است (شکل .)4

و

رشد ترک دیمتیا

اثر پودر الستیک بر رشد ترک دیمتیا در جدول  1آمده است.
همچنین ،در شکل  5منحنی اثرهاي اصلی ،اثر پودر الستیک بر پدیده
رشد ترک دیمتیا در کنار اثر دوده و گوگرد ارائه شده است .مقدار
رشد ترک برحسب  mm/1000 cycleگزارش شده است .افزایش
پودر الستیک از  4به  8قسمت وزنی کاهش (بهبود) مقدار رشد
ترک دیمتیا را به همراه داشته است .اطالعات کمتری درباره اثر
پودر الستیک بر ویژگی رشد ترک دیمتیای آمیزه الستیکی در اختیار
است .در این مطالعه ،وجود پودر الستیک بهبود مقاومت در برابر
رشد ترک را بههمراه داشته است .نتیجه مشابهی در مطالعه احمدی و
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یزدانی [ ]4گزارش شده است Swor .و همکاران [ ]7اثر پودر الستیک
بسیار ریز بر طول عمر خستگی آمیزه الستیکی را مطالعه و نشان داده
است ،این ویژگی با وجود مقادیر زیاد پودر الستیک بسیار ریز بهبود
مییابد ،نتيجهاي که در این مطالعه نیز مشاهده میشود.
درباره سازوکار حاکم بر رشد ترک دیمتیا میتوان گفت ،اصوالً برای
پیشرفت ترک ،الزم است ،انرژی موردنیاز برای ایجاد سطوح جدید
فراهم شود .بهطور کلی ،انرژی ورودی میتواند از دو منبع ،اول دستگاه
آزمون و دوم انرژی کرنشی رها شده از نمونه در محل ترک تأمین
شود .در مقابل ،این انرژی از دو راه ،اول از راه شکستن پیوندها و ایجاد
سطوح جدید و دوم از راه فرایند اتالف (پسماند اتالفی) و تبدیل به
گرما از راه فرایندهای بازگشت ناپذیر میتواند مصرف شود [.]15،16
ی کرنشی و كشساني ارتباط مستقیم با مدول آمیزه دارد [.]17
انرژ 
بنابراين بهنظر میرسد ،بهبود رشد ترک دیمتیا با وجود پودر الستیک
بیشتر مربوط به اثر کاهنده پودر الستیک بر مدول آمیزه و کاهش انرژی
كشساني ورودی به محل ترک در فرایند رشد ترک دیمتیا باشد.
افزایش مقدار رشد ترک دیمتیا با افزایش مقدار گوگرد ،شتابدهنده و
دوده نیز با اثر این عوامل بر ویژگی مدول آمیزه منطبق است .هر
تغییری که باعث افزایش مدول آمیزه شود ،افزایش رشد ترک را
بههمراه دارد .زیرا ،انرژی كشساني ورودی به محل ترک افزایش
مییابد .در هر سه آمیزه  A7 ،A6و  A8که در آنها از مقادیر بیشتر
عوامل پخت استفاده شده است ،رشد ترک دیمتیا كاهش (نسبت به
،A2و A3و  )A4و در محدوده نمونه شاهد ( )A1قرار گرفته است.
همچنین ،منحنیهای اثرهاي اصلی (شکل  )5بهوضوح نشان
میدهد ،افزایش گوگرد اثر شدیدتری بر افزایش رشد ترک در مقایسه
با افزایش دوده دارد .دلیل این است که افزایش گوگرد به افزایش
و

			

چگالی اتصاالت عرضی و افزایش ماهیت غیراتالفی و كشساني آمیزه
منجر شده که این موضوع باعث رشد راحتتر ترک میشود .زیرا
فرایندهای اتالفی ،نقش مهمی در مصرف انرژی ورودی به محل
پیوند دارند .در عوض افزایش دوده به افزایش ماهیت اتالفی آمیزه
الستیکی منجر میشود که به نفع مقاومت در برابر رشد ترک است.
بنابراین ،هرچند افزایش دوده و افزایش گوگرد هر دو باعث افزایش
مدول و در نتیجه افزایش انرژی ورودی به محل ترک میشوند ،اما
دوده ماهیت اتالفی آمیزه را افزایش میدهد .بنابراين ،مقاومت رشد
ترک دیمتیا كاهش کمتری نشان میدهد ،در مقایسه با زمانی که
گوگرد افزایش یافته است (شکل .)5
سایش

در این مطالعه ،كاهش مقاومت سایشی آمیزه الستیکی با وجود پودر
الستیک بهخوبی نشان داده شده است (جدول  ،)1هرچند این كاهش
جزئی است .اما ،از لحاظ آماری حائز اهمیت تشخیص داده شده است
(جدول  5و شکل  .)5وجود وستنامر اثر مثبت بر مقاومت سایشی
نشان داده (جدول  )1و مقدار سایش با این دو رویکرد بهبود یافته
است .افزون بر این ،افزایش همزمان گوگرد و شتابدهنده (افزایش5%
عوامل پخت) یا کاهش گوگرد به تنهایی (شکل  )5اثر کاهشی و
بهبوددهنده بر سایش نشان دادهاند .مقاومت سایشی ویژگی مهم قابل
انتظار از آمیزه رویه تایر است .اثر عوامل مختلف فرمولبندیبندي
بر رفتار سایش آمیزه الستیکی را میتوان با مدل  Fukahoriتحلیل
كرد [ .]17،18طبق این مدل ،سایش بهصورت پدیده رشد ترک
خستگی برحسب دامنه کرنش میانگین * eبیان میشود (معادله e* .)2
در مدل  Fukahoriبهوسيله ضریب اصطکاک ( )μمدول یانگ ()E

							
(الف)

(ب)

شکل  -4اثر عوامل فرمولبندي بر اساس طراحي آزمون بر خواص آمیزه الستیکی( :الف) سختی و (ب) جهندگی.
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(الف)

(ب)

شکل  -5اثر عوامل فرمولبندي بر اساس طراحي آزمون بر :خواص آمیزه الستیکی( :الف) رشد ترک دیمتیا و (ب) سایش .DIN
ماده ،بار عمودی ( )Pو مساحت سطح ( )Sو با معادله ( )3توصیف
میشود .بدین ترتیب ،سرعت سایش با معادله ( )2بیان میشود:
				
()2
					
()3

 = dc (e*)/dt
D
e* = mP/ES

از یک طرف ،پودر الستیک ویژگی مدول آمیزه را اندکی کاهش داده
است .بنابراين ،دامنه کرنش میانگین * eاندکی افزایش مییابد که به
ضرر سایش است .از سوي دیگر ،پودر الستیک ویژگی رشد آمیزه را
بهبود داده است .بنابراین ،با وجود كاهش مدول وجود پودر الستیک
سایش آمیزه را تنها اندکی كاهش داده است.
افزایش عوامل پخت (گوگرد و شتابدهنده) با وجود پودر
الستیک ،افزایش مدول آمیزه به بیشتر از مقدار شاهد ( )A1را به
همراه داشته ،در حالی که رشد ترک دیمتیا به مقدار شاهد رسیده
است .بنابراين ،مقادیر سایش (آمیزههای  A7 ،A6و  )A8در محدوده
نمونه شاهد ( )A1قرار گرفته است .اثر مقدار گوگرد بر رفتار سایش
را نیز میتوان با مدل  Fukahoriبررسی كرد .انتظار میرود ،افزایش
گوگرد به دلیل افزایش مدول آمیزه و کاهش کرنش میانگین * ،eبهبود
سایش را به همراه داشته باشد ،اما این مهم اتفاق نیفتاده است (شکل  5و
آمیزه  .)A6زیرا ،افزایش گوگرد با توجه به نتایج رشد ترک دیمتیا
(شکل  )5رفتار رشد ترک آمیزه را ضعیف كرده و این اثر منفی آنقدر
است که اثر مثبت کاهش کرنش میانگین (به دلیل افزایش مدول)
را بر رفتار سایش کمرنگ کرده است .در واقع ،با افزایش چگالی

اتصاالت عرضی قابلیت جابهجایی زنجیرها کاهش یافته و از طرفی
ماهیت كشساني و غیراتالفی الستیک افزایش مییابد .بنابراين ،رشد
ترک با صرف انرژی کمتر انجام ميشود .در این مطالعه نشان داده
شد ،با کاهش مقدار گوگرد (بدون تغییر شتابدهنده) نیز میتوان
كاهش سایش با وجود پودر الستیک را تا حدودی جبران كرد (آمیزه
 A5و شکل  .)5در مقابل ،افزایش دوده در محدوده مورد مطالعه بر
مدول آمیزه اثر مثبت (شکل  )3و بر ماهیت رشد ترک اثر منفی (شکل )5
گذاشته است .اثر اول به نفع مقاومت سایشی و دومی به ضرر آن
است و این دو اثر یکدیگر را خنثی كردهاند .در نتیجه ،سایش با
افزایش مقدار دوده دچار تغییر نشده است (شکل  .)5مشاهده میشود
با استفاده از مدل مزبور و کار تجربی انجام شده میتوان دیدگاه
مناسبی درباره شناخت رفتار سایش آمیزه الستیکی بهدست آورد.
خواص پیرسازی گرمايي

شکل  6اثر افزایش پودر الستیک ،گوگرد و دوده بر خاصیت پیرسازی
آمیزه الستیکی را نشان میدهد .برای این خاصیت ،ازدیاد طول تا
پارگی در شرایط معمولی و پس از پیرسازی گرمايي اندازهگیری و
کاهش مقادیر برحسب درصد گزارش شده است .افزایش مقدار پودر
الستیک در فرمولبندی باعث افزایش درصد كاهش پیرسازی شده
است .با وجود این ،کاهش گوگرد و افزایش دوده بهبود پیرسازی
را به همراه داشته است .بنابراین ،وجود پودر الستیک را میتوان با
کاهش مقدار گوگرد و پیرسازی و افزایش دوده جبران كرد.
نتایج جدول  1نیز تائید میکند ،پودر الستیک اثر مخرب بر رفتار
پیرسازی آمیزه الستیکی دارد ( A2و  .)A3سازوکار حاکم بر رفتار
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پیرسازی گرمايي آمیزه الستیکی بسیار پیچیده است .در شرایط
اکسايش گرمايي ،واکنشهای تخریبی برای پلیمر و اتصاالت
گوگردی اتفاق میافتد .به علت جدایش و شکست زنجیر پيكره
پلیمر و تا حدی جدایش اتصاالت گوگردی و نیز پدیده بازگشت
انتظار میرود ،در پیرسازی اکسايش گرمايي ،تغییراتی در چگالی
اتصاالت عرضی و نوع و توزیع اتصاالت گوگردی ایجاد شود
که اثر آن بر همه خواص از جمله خواص کششی آمیزه مشهود
است [ .]19،20وجود پودر الستیک رفتار مقاومت پیرسازی آمیزه را
اندکی كاهش داده است .شاید این كاهش پیرسازی با وجود پودر
الستیک را بتوان با توجه به تغییر مقدار محافظتکنندهها توجیه كرد.
ی بر خاصیت پیرسازی اثر مثبت
وجود محافظتکننده در فرمولبند 
دارد [.]19-22
انتظار میرود ،محافظتکنندههای موجود در پودر الستیک به دلیل
گذشت زمان ،کارایی الزم را نداشته باشند .زمانی که پودر الستیک
به فرمولبندیبندي اضافه میشود ،مقدار کلی محافظتکننده سامانه
کاهش مییابد و اثر منفی خود را بر رفتار پیرسازی نشان میدهد .از
طرفی ،همانطور که  ]4[ Gibalaاظهار كرده است و در بخشهای
پيشتر بیان شد ،انتظار میرود ،به دلیل مهاجرت گوگرد از فاز الستیک
به فاز پودر و مهاجرت شتابدهنده از فاز پودر به فاز الستیک و تغییر
نسبت گوگرد به شتابدهنده ،تغییراتی در توزیع اتصاالت گوگردی
با وجود پودر الستیک ایجاد شود که اثر خود را بر ویژگی پیرسازی
نشاندهد.
تحلیل آماری نشان داد ،کاهش گوگرد (بدون تغییر شتابدهنده)
رفتار پیرسازی را اندکی بهبود میدهد (شکل  )6اثر بهبوددهنده کاهش
گوگرد بر خواص پیرسازی را نیز میتوان با توجه به تغییر در نوع

شکل  -6اثر عوامل فرمولبندي بر اساس طراحي آزمون بر خواص
پیرسازی (درصد افت ازدیاد طول پس از پیرسازی) آمیزه الستیکی.
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اتصاالت عرضی توجیه كرد .کاهش مقدار گوگرد در فرمولبندیبندي
(در مقدار ثابت شتابدهنده) میتواند سهم پیوندهای پلیسولفیدی
را در آمیزه الستیکی کاهش دهد که اثر مثبت بر رفتار پیرسازی
دارد [ .]19،20زیرا پیوندهای مونو و دیسولفیدی پایداری گرمايي
بیشتری از پیوند پلیسولفیدی دارند .همچنین نتایج افزایش 5%
عوامل پخت نشان داد ،افزایش همزمان گوگرد و شتابدهنده نیز
اثر بهبوددهنده بر رفتار پیرسازی دارد و میتوان به محدوده مقادیر
پیرسازی نمونه شاهد رسید.

نتيجهگيري
در این مقاله ،قابليت استفاده از پودر الستیک تولید شده به روش جت
آب در آمیزه رویه تایر سواری رادیال بررسي شده است .نشان داده
شد ،كاهش استحکام کششی و ازدیاد طول که مشخصه بارز استفاده
از پودر الستیک در آمیزه الستیکی است ،با وجود پودر الستیک جت
آبی در مقایسه با سایر انواع پودر کمتر است .كاهش جزئی سایش و
جهندگی اثر نامطلوب دیگر این جایگزینی بود .در حالی که ویژگی
رشد ترک دیمتیا بهبود شايان توجه نشان داد .مشخص شد ،فقط
با افزایش  5%عوامل پخت (گوگرد و شتابدهنده) با وجود پودر
الستیک ،كاهش جهندگی ،خواص پیرسازی ،سایش و تا حدودی
استحکام کششی آمیزه الستیکی در مجاورت این نوع پودر الستیک
جبران میشود .هر چند که ویژگی مهم ازدیاد طول تا پارگی بهطور
چشمگير كاهش مييابد .در این حالت نیز رشد ترک دیمتیای آمیزه
در محدوده نمونه بدون پودر الستیک قرار میگیرد.
پودر تولید شده بهروش جت آبی در مقایسه با انواع رایج تولید
شده به روشهای متداول آسیاب خشک و مرطوب و سرمایشی
دارای مزایایی است که مهمترین آن افزون بر اندازه ذرات بسیار ریز
با سطحی زبر و متخلخل که اثرهاي تقویتی مناسبی ارائه میدهد،
اطمینان از نبود ناخالصی از جمله فلزات است .با توجه به اینکه آمیزه
رویه تایر بیشترین وزن را در بین بخشهای مختلف تایر دارد ،اگر
بتوان از این پودر در آمیزه رویه تایر استفاده كرد ،بازار مصرف مناسبی
برای آن فراهم میشود .همچنین ،تحلیل قیمت انجام شده حاکی
از آن است که استفاده از این پودر قیمت تمام شده آمیزه الستیکی
را نیز کاهش میدهد و افزون بر مالحظات زیستمحیطی آورده
ریالی مناسبی نیز نصیب شرکتهای تایرسازی ميكند .در این مقاله
نشان داده شد ،بهكمك طراحی آزمون میتوان حتی در محدوده کم
تغییرات عوامل فرمولبندی مطالعه قابل اطمینانی انجام داد .این مهم
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قدردانی

از حمایتهای مدیریت محترم عامل شرکت کویر تایر تشکر و
.قدرداني ميشود

برای حوزه آمیزهکاری که خطاهای آزمایشگاهی جزء جداييناپذير
. باعث اطمینان بیشتر به نتایج و تحلیل مطالعه ميشود،مطالعات است
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